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 المرآن

 [5٘({ ]الصافات : 5٘نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجٌبُوَن )}َولَمَْد نَاَدانَا 
 التفسٌر: 

 ولمد نادانا نبٌنا نوح; لننصره على لومه، فلنعم المجٌبون له نحن.
[، أي:" ولمد نادانا نبٌنا نوح; لننصره على 2٘لوله تعالى:}َولَمَْد نَاَدانَا نُوٌح{ ]الصافات :  

 .(ٔ)لومه"
 .(ٕ)أي: دعانا بؤن ننمذه من الؽرق" لال الزجاج:" 
 .(ٖ)ٌعنً: حٌث دعا على لومه" لال ٌحٌى:" 
ٌمول تعالى ذكره: لمد نادانا نوح بمسؤلته إٌانا هبلن لومه، فمال: }َرّبِ  لال الطبري:" 

ٌْبل َونََهاًرا فَلَْم ٌَِزْدُهْم ُدَعابًِ إِال فَِراًرا{ ... إلى لوله: }َرّبِ ال تََذْر َعلَى  إِنًِّ َدَعْوُت لَْوِمً لَ
 .(ٗ)األْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َدٌَّاًرا{"

 .(٘)ْد نادانا نُوٌح{، من النداء الذي هو استؽاثة ودعاء"}َولَمَ  لال النحاس:" 
 .(ٙ)[، أي:" فلنعم المجٌبون له نحن"2٘لوله تعالى:}فَلَنِْعَم اْلُمِجٌبُوَن{ ]الصافات :  
 .(2)ٌمول: فلنعم المجٌبون كنا له إذ دعانا، فؤجبنا له دعاءه، فؤهلكنا لومه" لال الطبري:" 
 .(1)المعنى: فلنعم المجٌبون نحن" لال الزجاج:" 
 .(5)لال الكسابً: "فلنعم المجٌبون له كنا" 
 .(ٓٔ)أي: فلنعم المجٌبون نحن لمن دعانا" لال تاج المراء:" 
 .(ٔٔ)أجبناه فؤهلكناهم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٕٔ)عن لتادة: "}َولَمَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجٌبُوَن{، لال: أجابه هللا" 
 .(ٖٔ)}فلنعم المجٌبون{، على التعظٌم" الزمخشري:"لال  
وإنما لال: }المجٌبون{ على ما ٌمول الملون والعظماء، وٌخبرون عن  لال السمعانً:" 

 .(ٗٔ)أنفسهم بلفظ الجماعة"
 .(٘ٔ)فلنعم المجٌب كان لنا ولنعم المجٌبون كنّا له!" لال المشٌري:" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن   [5ٙ({ ]الصافات : 5ٙاْلَكْرِب اْلعَِظٌِم )}َونَجَّ

 التفسٌر: 
 ونجٌناه وأهله والمإمنٌن معه ِمن أذى المشركٌن، ومن الؽرق بالطوفان العظٌم.

                                                           

 .1ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .11ٕ/ٖأعراب المرآن:  (٘)
 .1ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .11ٕ/ٖأعراب المرآن للنحاس:  (5)
 .522/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (ٓٔ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .1٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٗٔ/1الكشاؾ:  (ٖٔ)
 .ٖٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٖاإلشارات:  لطابؾ (٘ٔ)
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}َوأَْهلَهُ{، ٌعنً: أهل نوح الذٌن ركبوا معه السفٌنة، ولوله }ِمَن اْلَكْرِب  لال الطبري:" 
اْلعَِظٌِم{، ٌمول: من األذى والمكروه الذي كان فٌه من الكافرٌن، ومن كرب الطُّوفان والؽرق 

 .(ٔ)الذي هلن به لوم نوح"
 .(ٕ)لال الجصاص:" فسمى جمٌع من ضمه منزله وسفٌنته من أهله" 
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{، لال: من الؽرق" عن السديّ   من  ، وفً رواٌة:"(ٖ):}َونَجَّ

 .(ٗ)ؼرق الطوفان"
   .(٘)} اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{، الهول الشدٌد وهو الؽرق" لال مماتل:" 

 .(ٙ)ٌعنً: كرب الؽرق الذي هو عذاب" لال الزجاج:"
 .(2)الؽم العظٌم الذي لحك لومه، وهو الؽرق" لال الواحدي:"

 .(1)}اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{: هو التكذٌب واألذى " لال ابن كثٌر:" 
 . (5)ومن اْلَكْرِب تكذٌب الكفرة وركوب الماء وهوله" لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)لال الرمانً: "اْلَكْرِب: الحر الثمٌل على الملب"
 

 المرآن
ٌَّتَهُ ُهُم اْلبَالٌَِن )}َوَجعَْلنَا   [55({ ]الصافات : 55ذُّرِ
 التفسٌر: 

 وجعلنا ذرٌة نوح هم البالٌن بعد ؼرق لومه.
ٌمول: وجعلنا ذرٌّة نوح هم الذٌن بموا فً األرض بعد َمْهِلن لومه، وذلن  لال الطبري:" 

أن الناس كلهم من بعد َمْهِلن نوح إلى الٌوم إنما هم ذرٌة نوح، فالعجم والعرب أوالد سام بن 
نوح، والترن والصمالبة والَخَزر أوالد ٌافث بن نوح، والسودان أوالد حام بن نوح، وبذلن 

 .(ٔٔ)الت العلماء"جاءت اآلثار، ول
ولد نوح }هم البالٌن{، وذلن أن أهل السفٌنة ماتوا ولم ٌكن لهم نسل  لال مماتل:ٌعنً:" 

 .(ٕٔ)ؼٌر ولد نوح وكان الناس من ولد نوح"
 .(ٖٔ)فالناس كلهم ولد سام، وحام، وٌافث" لال ٌحٌى:" 
ألّن الناس كلهم من أوالد نوح، فإّن من كان معه فً السفٌنة لم  لال المشٌري:" 
 .(ٗٔ)ٌتناسلوا"

:" لما جاء الطوفان لم ٌبك أال نوح وذربته، والخلك البالون من ذربة لال الزجاج
 .(٘ٔ)نوح"

                                                           

 .5٘-1٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .22ٖ/ٗأحكام المرآن:  (ٕ)
 .5٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٓ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .2ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (2)
 .ٕٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .22ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (5)
 .22ٗ/ٗنمبل عن المحرر الوجٌز:  (ٓٔ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٓٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖٔ)
 .ٖٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (٘ٔ)
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ٌَّتَهُ ُهُم الْ   ٌِْه َوَسلََّم، فً لوله :"}َوَجعَْلنَا ذُّرِ بَالٌَِن{، عن َسُمرة، عن النبً َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٔ)«"سام وحام وٌافث»لال:

ولد نوح ثبلثة: سام، وحام، »عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
وٌافث. فولد سام العرب وفارس والروم والخٌر فٌهم، وولد ٌافث ٌؤجوج ومؤجوج، والترن 

 .(ٕ)«والبربر، والسودانوالصمالبة وال خٌر فٌهم، وأما ولد حام فالمبط، 
ٌَّتَهُ ُهُم اْلبَالٌَِن{، ٌمول: لم ٌبك إال ذرٌة نوح"   .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}َوَجعَْلنَا ذُّرِ
 .(ٗ)فالناس كلهم من ذرٌة نوح" لال لتادة:" 
ٌَّتَهُ ُهُم اْلبالٌَِن{:" أّن الناس كلّ   هم عن سعٌد بن المسٌّب فً لوله جّل وعّز :}َوَجعَْلنا ذُّرِ

من ولد نوح صلّى هللا علٌه وسلّم، وأنهم كلّهم من ثبلثة أوالد لنوح سام وحام وٌافث فالعرب 
ٌعنً ٌمنٌها ونزارها والروم والفرس من ولد سام، والسودان ٌعنً أجناسهم من السند والهند 
والزؼاوة وؼٌرهم والبربر والمبط من ولد حام، والصمالب والترن وٌؤجوج ومؤجوج من ولد 

 .(٘)افث. والخٌر فً ولد سام"ٌ
 

 المرآن
ٌِْه فًِ اآْلِخِرٌَن )  [57({ ]الصافات : 57}َوتََرْكنَا َعلَ

 التفسٌر: 
 وأبمٌنا له ِذْكًرا جمٌبل وثناًء حسنًا فٌمن جاء بعده من الناس ٌذكرونه به.

ر بعده من الناس  لال الطبري:ٌعنً:"  وأبمٌنا على نوح ذكرا جمٌبل وثناء حسنا فٌمن تؤخَّ
 .(ٙ)ٌذكرونه به"

:" أي: تركنا علٌه الذكر الجمٌل إلى ٌوم المٌامة، وذلن الذكر لوله: }سبلم لال الزجاج
 .(2)على نوح فً العالمٌن{"

 .(1)أي: لمٌنا له ثناء حسنا وذكرا جمٌبل فٌمن بعده من األنبٌاء واألمم" لال الزمخشري:" 
 .(1)واألمم"

ٌِْه فًِ اآلِخِرٌن{، ٌمول: ٌُْذَكر بخٌر"عن ابن عباس، لوله:"}   .(5)َوتََرْكنَا َعلَ
 .(ٓٔ)الثناء الحسن" لال السدي:" 
 .(ٔٔ)أبمى هللا علٌه الثناء الحسن فً اآلخرٌن" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)جعلنا لسان صدق لؤلنبٌاء ُكلِّهم" ولال مجاهد:" 
 المرآن

 [57({ ]الصافات : 57}َساَلٌم َعلَى نُوحٍ فًِ اْلعَالَِمٌَن )
 التفسٌر: 

 أمان لنوح وسبلمة له من أن ٌُْذكر بسوء فً اآلِخرٌن، بل تُثنً علٌه األجٌال من بعده.
 .(ٔ)ٌمول: أمنة من هللا لنوح فً العالمٌن أن ٌذكره أحد بسوء" لال الطبري:" 

                                                           

 .5٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .11ٕ/ٖرواه عنه النحاس فً إعراب المرآن:  (٘)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .2ٗٔ/1الكشاؾ:  (1)
 .ٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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 .(ٕ):" المعنى: تركنا علٌه فً اآلخرٌن أن ٌصلى علٌه إلى ٌوم المٌامة"لال الزجاج
أي: السبلمة له منا فً العالمٌن، وٌمال: السبلم منا علٌه فً  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)العالمٌن"
أي: تركنا علٌه ثناء حسنا سبلما، ولٌل: }فً آخرٌن{، أي: فً أمة دمحم  لال المرطبً:" 

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص. ولٌل: فً األنبٌاء إذ لم ٌبعث بعده نبً إال أمر بااللتداء به"
 . (٘)هذا جزاء ما صبر طوٌبل على ألوال الكفرة الفجرة" لال ابن عطٌة:"

لوله تعالى : } َسبلٌم َعلَى نُوحٍ فًِ اْلعَالَِمٌَن { مفسر لما أبمى علٌه من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)الذكر الجمٌل والثناء الحسن أنه ٌسلم علٌه فً جمٌع الطوابؾ واألمم"

ٌعنً: ما كان بعد نوح، ٌعنً: الثَّناء الَحَسن، ٌمال لنوح  -هاهنا-«العالمٌن» لال ٌحٌى:" 
 .(2)من بعده فً الناس"

}فً العالمٌن{: متعلك بالجار والمجرور، ومعناه: الدعاء بثبوت هذه  ال البٌضاوي:"ل 
 .(1)التحٌة فً المبلبكة والثملٌن جمٌعا"

}فًِ  [: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، و21}اآْلِخِرٌَن{ ]الصافات :  لٌل: المراد بـ لال الشوكانً:" 
به الجار والمجرور الوالع خبرا، وهو على نوح،  [ متعلك بما تعلك25اْلعَالَِمٌن{ ]الصافات : 

أي: سبلم ثابت أو مستمر أو مستمر على نوح فً العالمٌن من المبلبكة والجن واإلنس، وهذا 
 .(5)ٌدل على عدم اختصاص ذلن بؤمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

ً »ولرأ ابن مسعود:    .(ٓٔ)، بالنصب"«سبلما
من لال حٌن ٌسمً:}سبلم على نوح فً العالمٌن{،  لال سعٌد بن المسٌب: "وبلؽنً أنه 

 .(ٔٔ)لم تلدؼه عمرب"
 

 المرآن
 [7ٓ({ ]الصافات : 7ٓ}إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر: 
 مثل جزاء نوح نجزي كلَّ َمن أحسن من العباد فً طاعة هللا.

ٌمول: "إنا كما فعلنا بنوح مجازاة له على طاعتنا وصبره على أذى لومه  لال الطبري: 
ٌَّتَهُ ُهُم اْلبَالٌَِن{ وأبمٌنا علٌه ثناء فً ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم َوَجعَْلنَا ذُّرِ  فً رضانا }َونَجَّ

أمرنا، وٌصبرون على األذى اآلخرٌن }َكَذِلَن نَْجِزي{ الذٌن ٌحسنون فٌطٌعوننا، وٌنتهون إلى 
 .(ٕٔ)فٌنا"

 .(ٖٔ)أي :جزاء كذلن نجزي" لال تاج المراء:" 

                                                                                                                                                                      

 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .5ٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٗ)
 .22ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (٘)
 .ٖٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2ٕٙالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه:  (2)
 .ٖٔ/٘ضاوي: تفسٌر البٌ (1)
 .5٘ٗ/ٗفتح المدٌر:  (5)
 .522/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (ٓٔ)
 .5ٓ/٘ٔذكره أبو عمر فً التمهٌد، نمبل عن تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .522/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (ٖٔ)
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إشارة إلى إنعامه على نوح باإلجابة كما الترح، وأثنى تعالى  :}َكذِلَن{ لال ابن عطٌة:"
على نوح باإلحسان، لصبره على أذى لومه ومطاولته لهم وؼٌر ذلن من عبادته وأفعاله صلى 

 . (ٔ)هللا علٌه وسلم"
أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد فً طاعة هللا ، نجعل له لساَن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)صْدق ٌذكر به بعده بحسب مرتبته فً ذلن"
هذه الجملة تعلٌل لما لبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعابه، وبماء الثناء  لال الشوكانً:" 

من هللا علٌه، وبماء ذرٌته، أي: إنا كذلن نجزي من كان محسنا فً ألواله وأفعاله راسخا فً 
 .(ٖ)اإلحسان معروفا به"

نوح من التكرمة بؤنه تعلٌل لما فعل ب" {}إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌِنَ  لال البٌضاوي: لوله:
 .(ٗ)مجازاة له على إحسانه"

 .(٘)علل مجازاته بتلن التكرمة السنٌة بؤنه كان محسنا" لال النسفً:" 
 

 المرآن
 [7ٔ({ ]الصافات : 7ٔ}إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر: 
 إن نوًحا من عبادنا المصدلٌن المخلصٌن العاملٌن بؤوامر هللا.

" ٌمول: إن نوحا من عبادنا الذٌن آمنوا بنا، فوحدونا، وأخلصوا لنا  الطبري:لال  
 .(ٙ)العبادة، وأفردونا باأللوهة"

 .(2)أي المصدلٌن الموحدٌن المولنٌن" لال ابن كثٌر:" 
هذا بٌان لكونه من المحسنٌن وتعلٌل له بؤنه كان عبدا مإمنا مخلصا  لال الشوكانً:" 

 .(1)هلل"
تعلٌل إلحسانه باإلٌمان إظهارا لجبللة " {}إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌِنَ  البٌضاوي: لوله:لال  

 .(5)لدره وأصالة أمره"
ثم علل كونه محسنا بؤنه كان عبدا مإمنا لٌرٌن جبللة محل اإلٌمان وأنه  لال النسفً:" 

 .(ٓٔ)المصارى من صفات المدح والتعظٌم"
 

 المرآن
 [7ٕ({ ]الصافات : 7ٕأَْؼَرْلنَا اآْلَخِرٌَن )}ثُمَّ 

 التفسٌر: 
 ثم أؼرلنا اآلخرٌن المكذبٌن من لومه بالطوفان، فلم تبك منهم عٌن تَْطِرؾ.

ٌنا نوحا وأهله من الكرب العظٌم من بمً من  لال الطبري:  ٌمول: " ثم أؼرلنا حٌن نجَّ
 .(ٔٔ)لومه"

                                                           

 .22ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .ٖٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5٘ٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٖ)
 .ٖٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٗ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (٘)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٓٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (1)
 .ٖٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٓٔ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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منهم عٌن تطرؾ ، وال ذكر لهم وال عٌن وال  أي : أهلكناهم ، فلم تْبك لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أثر ، وال ٌعرفون إال بهذه الصفة المبٌحة"

 .(ٕ)ٌعنً: كفار لومه" لال البٌضاوي: " 
 .(ٖ)أي: الكفرة الذٌن لم ٌإمنوا باهلل وال صدلوا نوحا" لال الشوكانً:" 
 .(ٗ)ٌعنً: من سوى الذٌن كانوا معه فً السفٌنة" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)أنجاه هللا ومن معه فً السفٌنة، وأؼرق بمٌة لومه" لتادة:"لال  

لوله تعالى: }ثُمَّ أَْؼَرْلنَا اآْلَخِرٌَن{، ٌمتضً أنه أؼرق لوم نوح وأمته  لال ابن عطٌة:"
ومكذبٌه، ولٌس فً ذلن نص على أن الؽرق عم جمٌع أهل األرض، ولكن لد لالت جماعة من 
العلماء وأسندت أحادٌث بؤن الؽرق عم جمٌع الناس إال من كان معه فً السفٌنة، وعلى هذا 

الٌوم من ذرٌته، ولالوا لم ٌكن الناس حٌنبذ بهذه الكثرة ألن عهد آدم كان ترتب المول بؤن الناس 
لرٌبا، وكانت دعوة نوح ونبوءته لد بلؽت جمٌعهم لطول المدة واللبث فٌهم فكان الجمٌع كفرة 

 . (ٙ)عبدة أوثان لم ٌثنهم الحك إلى نفسه فلذلن أؼرق جمٌعهم"
 [:1ٕ-2٘فوابد اآلٌات:]

 ألولٌابه، وإهانته ألعدابه.بٌان إكرام هللا  -ٔ
 إجابة دعاء الصالحٌن ال سٌما عندما ٌظلمون. -ٕ
 فضل اإلحسان وحسن عالبة أهله. -ٖ
 فضل اإلٌمان وكرامة أهله عند هللا فً الدنٌا واآلخرة. -ٗ
ح إذا لاله المإمن حٌن ٌمسً أو ٌصب [،25}َسبَلٌم َعلَى نُوحٍ فًِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الصافات :  : هلول -٘

 "أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما خلك"ٌحفظه هللا تعالى من لسعة العمرب. وأصح منه لول: 
 .(2)لصحة الحدٌث فً ذلن

 المرآن
ْبَراِهٌَم ) ( إِْذ لَاَل ِِلَبٌِِه َولَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدوَن 7ٗ( إِْذ َجاَء َربَّهُ بِمَْلٍب َسِلٌٍم )7ٖ}َوإِنَّ ِمْن ِشٌعَتِِه إَلِ

ِ تُِرٌُدوَن )7٘)  [75-7ٖ({ ]الصافات : 75( فََما َظنُُّكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن )7ٙ( أَئِْفًكا آِلَهةً ُدوَن َّللاَّ
 التفسٌر: 

ًَّ هللا إبراهٌم، حٌن جاء ربه بملب بريء من كل  وإنَّ من أشٌاع نوح على منهاجه وملَّته نب
منكًرا علٌهم: ما الذي تعبدونه من دون هللا؟ اعتماد باطل وُخلُك ذمٌم، حٌن لال ألبٌه ولومه 

أترٌدون آلهة مختلَمَة تعبدونها، وتتركون عبادة هللا المستحك للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب 
 العالمٌن أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه ؼٌره؟

ْبَراِهٌَم{ ]الصافات :  لوله تعالى:  وإنَّ من أشٌاع نوح على [، أي:" 1ٖ}َوإِنَّ ِمْن ِشٌعَتِِه إَلِ
ًَّ هللا إبراهٌم"  .(1)منهاجه وملَّته نب

وإن من أشٌاع نوح على منهاجه وملته وهللا إلبراهٌَم خلٌل  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)الرحمن"

                                                           

 .ٖٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٖٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕ)
 .ٓٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٗ)
 .ٔٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .22ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٙ)
أما إنن »فً الحدٌث:عن أبى هرٌرة أن رجبل لال ٌا رسول هللا ما لمٌت من عمرب لدؼتنى البارحة، لال:  (2)

 .« التامات من شر ما خلك لم تضرنلو للت حٌن أمسٌت أعوذ بكلمات هللا
( ، وابن حبان 155ٖرلم  ٖٔ/ٗ( ، وأبو داود )2ٓ5ٕرلم  1ٕٔٓ/ٗحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه مسلم )

 ( .11ٙٙ، رلم ٗٗ/ٕٔ( ، وأبو ٌعلى )2ٓٙٔ، رلم 5٘ٔ/ٕ( . وأخرجه أًٌضا: مالن )ٕٓٓٔ، رلم 52ٕ/ٖ)
 (.151ٖ، رلم ٖٔ/ٗ، وأبو داود ) (2ٖٕٓٓ، رلم ٖٓٗ/٘حدٌث رجل من أسلم: أخرجه أحمد )

 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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 [، وجهان:1ٖ}ِمْن ِشٌعَتِِه{ ]الصافات :  وفً تفسٌر لوله تعالى: 
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدهما : معناه: من أهل دٌنه ، لاله ابن عباس

 .(٘)ولال لتادة:" على دٌنه وملته" 
 .(ٙ)الثانً : على منهاجه وسنته ، لاله مجاهد

 ، لوالن :-فً اللؽة- «الشٌعة»وفً أصل 
 أحدهما : أنهم األتباع. ومنه لول الشاعر :

 لال الخلٌط ؼداً تصدُّ َعنّا   ...   أو شٌعَه أفبل تشٌعنا
 .(2)الٌوم الً ٌتبع ؼداً ، لاله ابن بحر لوله: أو شٌعه، أي:

الشٌعة: األعوان ، وهو مؤخوذ من الشٌاع وهو الحطب  (1)-وهو لول األصمعً-الثانً : 
 الصؽار الذي ٌوضع مع الكبار حتى ٌستولد ألنه ٌعٌن على الولود .

ْبَراِهٌَم{  ثم اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: [، 1ٖ]الصافات : }َوإِنَّ ِمْن ِشٌعَتِِه إَلِ
 على لولٌن:

 .(ٓٔ)، والفراء(5)أحدهما : إن من شٌعة دمحم إلبراهٌم علٌهما السبلم ، لاله الكلبً
ٌمول: إن من شٌعة دمحم إلبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌمول: على  دٌنه ومنهاجه، فهو من  لال الفراء:" 

ٌَّتَُهم{ ]ٌس : }َوآ شٌعته، وإن كان إبراهٌم سابما له، وهذا مثل لوله : [، ٌَٔٗةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ
 .(ٔٔ)أي: ذرٌة من هو منهم، فجعلها ذرٌتهم ولد سبمتهم"

كل من كان على دٌن رجل فهو من شٌعته، كل نبً من شٌعة إبراهٌم  ولال ابن عباس:"
 .(ٕٔ)"-علٌهما السبلم -صاحبه، فإبراهٌم من شٌعة دمحم، ودمحم من شٌعة إبراهٌم

 .(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)الثانً : من شٌعة نوح إلبراهٌم ، لاله مجاهد
 .(٘ٔ)عابدة على نوح فً لول األكثرٌن"« شٌعته»الهاء فً  لال ابن الجوزي:"

[ ، أي:" حٌن جاء ربه بملب بريء 1ٗ}إِْذ َجاَء َربَّهُ بِمَْلٍب َسِلٌٍم{ ]الصافات :  لوله تعالى:
 .(ٙٔ)من كل اعتماد باطل وُخلُك ذمٌم"

 .(2ٔ)"، لال: لٌس فٌه شنعن مجاهد، لوله:"}إِْذ َجاَء َربَّهُ بِمَْلٍب َسِلٌٍم{
[، أي:" حٌن لال ألبٌه 1٘}إِْذ لَاَل أِلَبٌِِه َولَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدوَن{ ]الصافات :  لوله تعالى:

 .(1ٔ)ولومه منكًرا علٌهم: ما الذي تعبدونه من دون هللا؟"
ِ تُِرٌُدوَن{ ]الصافات : }أَبِْفًكا آلِ  لوله تعالى: [، أي:" أترٌدون آلهة مختلَمَة 1َٙهةً ُدوَن َّللاَّ

 .(ٔ)تعبدونها وتتركون عبادة هللا المستحك للعبادة وحده؟"
                                                                                                                                                                      

 .ٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٔٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٔٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٔٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٔٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗ٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٗ٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .ٗٗ٘/ٖ، وزاد المسٌر: ٗ٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (5)
 .11ٖ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٓٔ)
 .11ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٔٔٙ/ٖنمبل عن تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٔٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٗٗ٘/ٖزاد المسٌر:  (٘ٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙٔ)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔاخجره ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (1ٔ)
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ِ  لال ابن عطٌة:" }أَإِْفكاً{: استفهام بمعنى التمرٌر، أي: أكذبا ومحاال آِلَهةً ُدوَن َّللاَّ
 . (ٕ)"تُِرٌُدون

[، أي:" فما ظنكم برب العالمٌن 12َظنُُّكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الصافات : }فََما  لوله تعالى:
 .(ٖ)أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه ؼٌره؟"

 . (ٗ)"توبٌخ وتحذٌر وتوعد لال ابن عطٌة:"
 

 المرآن
({ ]الصافات : 7َٓعْنهُ ُمْدبِِرٌَن )( فَتََولَّْوا 77( فَمَاَل إِنًِّ َسِمٌٌم )77}فَنََظَر نَْظَرةً فًِ النُُّجوِم )

77-7ٓ] 
 التفسٌر: 

متفكًرا فٌما ٌعتذر به عن الخروج  -على عادة لومه فً ذلن-فنظر إبراهٌم نظرة فً النجوم 
 معهم إلى أعٌادهم، فمال لهم: إنً مرٌض. وهذا تعرٌض منه. فتركوه وراء ظهورهم.

 - 11({ ]الصافات : 15( فَمَاَل إِنًِّ َسِمٌٌم )11) }فَنََظَر نَْظَرةً فًِ النُُّجومِ  لوله تعالى: 
متفكًرا فٌما ٌعتذر به عن  -على عادة لومه فً ذلن-[، أي:" فنظر إبراهٌم نظرة فً النجوم 15

 .(٘)الخروج معهم إلى أعٌادهم، فمال لهم: إنً مرٌض"
ولال:  ذكر أن لومه كانوا أهل تنجٌم، فرأى نجما لد طلع، فعصب رأسه لال الطبري:" 

إنً َمْطعُون، وكان لومه ٌهربون من الطاعون، فؤراد أن ٌتركوه فً بٌت آلهتهم، وٌخرجوا 
 .(ٙ)عنه، لٌخالفهم إلٌها فٌكسرها"

 [، وجوه من التفسٌر:11}فَنََظَر نَْظَرةً فًِ النُُّجوِم{ ]الصافات :  وفً لوله تعالى: 
لالوا: لد نظر فً ، وتدبر ماذا ٌفعلأحدها : أنها كلمة من كبلم العرب إذا تفكر الرجل فً أمره 

 .(5)، والمبرد(1)الخلٌل،(2)النجوم ، لاله لتادة
 وثم فً معناه وجهان: 

: فنظر فٌما نجم من األشٌاء فعلم أن لها خالما ومدبرا، وأنه ٌتؽٌر كتؽٌرها. الوجه االول: معناه
 .(ٓٔ)طبًحكاه المر

أنهم لما كلفوه أن ٌخرج الوجه الثانً: معناه: أنه نظر فٌما نجم من لولهم، أي: ظهر، وذلن 
حكاه فٌما ٌعمل، فعلم أن كل شًء ٌسمم، فمال: إنً سمٌم. -علٌه السبلم-معهم تفكر نبً هللا

 .(ٔٔ)الماوردي عن الحسن
[، وأراد َٙوالشََّجُر ٌَْسُجداِن{ ]الرحمن: معناه: نظر إلى النبات، كموله: }َوالنَّْجُم الثانً: 

عمرو بن . وهذا لول أبو ما له ساق«: الشجر»ما ال ساق له من النبات، وبـ«: النجم»بـ
 .(ٕٔ)العبلء

، (ٔ)أنه نظر فً علم النجوم أو فً كتبها أو فً أحكامها على ما ٌنظر فٌه أهل النجومالثالث: 
وكاٌدهم بذلن عن دٌنه، وكانوا أهل نجوم، وٌزعمون أن األحكام تصدر منها، والحوادث تكون 

                                                                                                                                                                      

 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .21ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٕ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .21ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٗ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٗٓٗ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (1)
 .ٗٓٗ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (5)
 .5ٖ-5ٕ/٘ٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .٘٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .ٖٔٔنمبل عن تفسٌر التستري:  (ٕٔ)
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وهذا لول  عنها; فنظر فً النجوم، ولال هذه الممالة لٌتركوه، وٌتوصل بذلن إلى كٌد أصنامهم.
 .(ٕ)سعٌد بن المسٌب

نبً  (ٖ)ال: كاٌدعن لتادة، عن سعٌد بن المسٌب:"أنه رأى نجما طلع فمال: }إنً سمٌم{، ل 
 .(ٗ)هللا عن دٌنه، فمال: إنً سمٌم"

عبٌد هللا بن عابشة :"أن علم النجوم كان من النبوة، فلما حبس هللا وحكً الماوردي عن  
 .(٘)تعالى الشمس على ٌوشع بن نون أبطل ذلن، فنظر إبراهٌم فٌها كان علماً نبوٌاً"

بالٌاً إلى زمن عٌسى ابن مرٌم علٌه وحكى جوٌبر عن الضحان :"أن علم النجوم كان 
السبلم حتى دخلوا علٌه فً موضع ال ٌطلع علٌه فمالت لهم مرٌم من أٌن علمتم موضعه ؟ لالوا 
: من النجوم ، فدعا ربه عند ذلن فمال : اللهم فوهمهم فً علمها فبل ٌعلم علم النجوم أحد ، 

 .(ٙ)"فصار حكمها فً الشرع محظوراً وعلمها فً الناس مجهوالً 
كانوا بمرٌة بٌن البصرة والكوفة ٌمال لها: هرمزخرد، وكانوا ٌنظرون فً  لال الكلبً:" 

[، أي: 15-11{ { ]الصافات: 15{ فمال إنً سمٌم }11النجوم لال: }فنظر نظرة فً النجوم }
  .(2)مطعون"

كان العصر الذي بعث هللا، عز وجل، فٌه إبراهٌم، ملسو هيلع هللا ىلص، عصر نجوم  لال ابن لتٌبة:"
وكهانة، وإنما أمر نمروذ بمتل الولدان فً السنة التً ولد فٌها إبراهٌم، ملسو هيلع هللا ىلص، ألن المنجمٌن 

الموم  والكهان لالوا: إنه ٌولد فً تلن السنة من ٌدعو إلى ؼٌر دٌنه، وٌرؼب عن سنته، وكان
ٌعظمون النجوم، وٌمضون بها على ؼابب األمور، ولذلن نظر إبراهٌم نظرة فً النجوم فمال: 

[، وكان الموم ٌرٌدون الخروج إلى مجمع لهم، فؤرادوه على أن ٌؽدو 15}إِنًِّ َسِمٌم{ ]الصافات: 
: فً معهم، وأراد كٌد أصنامهم خبلؾ مخرجهم، فنظر نظرة فً النجوم، ٌرٌد علم النجوم، أي

ممٌاس من مماٌٌسها، أو سبب من أسبابها، ولم ٌنظر إلى النجوم أنفسها، ٌدلن على ذلن لوله: 
[، ولم ٌمل: إلى النجوم. وهذا كما ٌمال: فبلن ٌنظر فً 11}فَنََظَر نَْظَرةً فًِ النُُّجوِم{ ]الصافات: 

نما أراد بالنظر فٌها: النجوم، إذا كان ٌعرؾ حسابها، وفبلن ٌنظر فً الفمه والحساب والنحو، وإ
أن ٌوهمهم أنه ٌعلم منها ما ٌعلمون، وٌتعرؾ فً األمور من حٌث ٌتعرفون، وذلن أبلػ فً 

 .(1)المحال، وألطؾ فً المكٌدة "
لال الجمهور نظر نجوم السماء، وروي أن علم النجوم كان عندهم  لال ابن عطٌة:"

أنهم كانوا أهل رعاٌة وفبلحة، وهاتان منظورا فٌه مستعمبل فؤوهمهم هو من تلن الجهة، وذلن 
 . (5)"المعٌشتان ٌحتاج فٌهما إلى نظر فً النجوم

                                                                                                                                                                      

وال منع من ذلن حٌث كان لصده علٌه الصبلة والسبلم إٌهامهم حٌن أرادوا أن  :"52ٔ/2لال أبو السعود:  (ٔ)
ٌخرجوا به علٌه الصبلة والسبلم الى معٌدهم لٌتركوه فإن الموم كانوا نجامٌن فؤوهمهم أنه لد استدل بؤمارة فً 

رؾ للسمم وهو الطاعون وكان أؼلب األسمام علٌهم وكانوا ٌخافون العدوى لٌتفرلوا النجوم على أنه سمٌم أي مشا
 .عنه فهربوا منه الى معبدهم وتركوه فً بٌت األصنام"

 .. ط. هاجر2ٙ٘/5ٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .كابد نبً هللا عن دٌنه" :"ٕ٘/2فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
، وانظر : الدر 5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔ. ط. هاجر، وأخرجه ابن أبً حاتم)2ٙ٘/5ٔأخرجه الطبري:  (ٗ)

وفً المصدرٌن  عبد الرزاق وعبد بن حمٌد وابن جرٌر وابن المنذر.، وزاد نسبته إلى ٓٓٔ/2المنثور: 
 األخرٌن بلفظ:" كاٌدٌنً فً النجوم، لال: كلمة من كبلم العرب ٌمول: هللا عز دٌنه".

 كابد نبً هللا عن دٌنه". :"ٕ٘/2فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
عبٌد هللا بن عبٌد هللا بن معمر: هو عبٌد هللا بن . ٗٓٗ/ٗ، وتفسٌر السمعانً: ٘٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)

دمحم بن عابشة اسم جده حفص بن عمر ابن موسى ابن عبٌد هللا بن معمر التٌمً وٌمال له: ابن عابشة نسبة إلى 
 شة بنت طلحة ألنه من ذرٌتها، وهو ثمة، جواد من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وعشرٌن ومابتٌن.عاب

 .ٙ٘/٘حكاه الماوردي فً النكت والعٌون:  (ٙ)
 .1ٖٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (2)
 .ٕٔٓؼرٌب المرآن:  (1)
 .21ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (5)
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 [، وجوه من التفسٌر:15}فَمَاَل إِنًِّ َسِمٌٌم{ ]الصافات :  وفً لوله تعالى: 
أعلمه هللا عز وجل أنه ٌمتحنه بالسمم إذا أحدها : أنه استدل بها على ولت حمى كانت تؤتٌه، إذ 

 .(ٔ). لاله ابن االنباريٌعرفه، فلما رأى النجم، علم أنه سٌسممطلع نجم 
لٌل: كانت الساعة التً دعوه إلى الخروج معهم فٌها ساعة تؽشاه فٌها  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)الحمى"

لٌل كانت له علٌه الصبلة والسبلم حمى لها نوبة معٌنة فً بعض  لال أبو السعود:" 
لن الساعة فإذا هً لد حضرت، }فمال إنى سمٌم{ وكان ساعات اللٌل فنظر لٌعرؾ هل هً ت

 .(ٖ)صادلا فً ذلن فجعله عذرا فً تخلفه عن عٌدهم"
سؤسمم سمم الموت، ألن من كتب علٌه الموت ٌسمم فً الؽالب ثم ٌموت، وهذا الثانً : معناه: 

 .(ٙ)، وضعّفه الطبري(٘)وابن لتٌبة، (ٗ)لاله الضحانتورٌة وتعرٌض. 
لالوا إلبراهٌم وهو فً بٌت آلهتهم: أخرج معنا، فمال لهم: إنً مطعون،  لال الضحان:" 

  .(2)فتركوه مخافة أن ٌعدٌهم"
أي: سؤسمم فبل ألدر على الؽدّو معكم. هذا الذي أوهمهم بمعارٌض  لال ابن لتٌبة:"

سمم. فسٌ -الكبلم، ونٌّته أنه سمٌم ؼدا ال محالة، ألن من كانت ؼاٌته الموت ومصٌره إلى الفناء
[ ولم ٌكن النبً، صلّى هللا علٌه وسلم، ٖٓومثله لوله تعالى: }إِنََّن َمٌٌِّت َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن{ ]الزمر: 

 .(1)مٌّتا فً ذلن الولت، وإنما أراد: أنن ستموت وسٌموتون"
 .(5)سؤسمم، وال بد لكل صحٌح أن ٌسمم" لال السمعانً: معناه:"

فظهر لهم من كبلمه أنه الثالث : معناه: سمٌم النفس بما أرى من لبح أفعالكم فً عبادة ؼٌر هللا، 
 .(ٓٔ)حكاه الماورديأراد سمما بالجسد حاضرا وهكذا هً المعارٌض. 

وهذا التؤوٌل ال ٌرده الحدٌث وذكر الكذبات ألنه لد ٌمال لها كذب على  لال ابن عطٌة:" 
خبر، والكذب الذي هو لصد لول الباطل، واإلخبار بضد ما فً النفس االتساع بحسب اعتماد الم

 .(ٔٔ)بؽٌر منفعة شرعٌة، هو الذي ال ٌجوز على األنبٌاء صلوات هللا علٌهم"
إنً سمٌم الملب علٌكم إذ تكهنتم بنجوم ال تضر وال تنفع. لاله ابن  الرابع: أن المعنى:

 .(ٕٔ)األنباري"
 .(ٖٔ)حكاه الماوردي أنه سمم لعلة عرضت له.الخامس : 

لال . أشار لهم إلى مرض وسمم ٌعدي كالطاعون، وكانوا ٌهربون من الطاعونالسادس : أنه 
  .(1ٔ)وزٌد بن أسلم، (2ٔ)، وسفٌان(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، وابن جبٌر(ٗٔ)ابن عباس

                                                           

 .٘ٗ٘/ٖنمبل عن زاد المسٌر:  (ٔ)
 .5ٕ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .52ٔ-5ٙٔ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٖ)
 .5ٖ/٘ٔ، ووتفسٌر المرطبً: ٖٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٔٓانظر: تؤوٌل مشكل المرآن:  (٘)
 .٘ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٔٓؼرٌب المرآن:  (1)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٙ٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .21ٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/ٖزاد المسٌر:  (ٕٔ)
 .ٙ٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .5ٖ/٘ٔ، وعزاه إلى عبد بن حمٌد، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٓٓٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٗٔ)
 .5ٖ/٘ٔد بن حمٌد، وانظر: تفسٌر المرطبً: ، وعزاه إلى عبٓٓٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (٘ٔ)
 .5ٖ/٘ٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر:  (ٙٔ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً حاتم.ٓٓٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (2ٔ)
 .ٗٙ-ٖٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
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أرسل إلٌه ملكهم، فمال: إن ؼدا عٌدنا، فاحضر معنا، لال: فنظر إلى  لال زٌد بن أسلم:"
 .(ٔ)"نجم فمال: إن ذلن النجم لم ٌطلع لط إال طلع بسمم لً، فمال: }إِنًِّ َسِمٌٌم{

أنه كان نجم ٌطلع فً ذلن الزمان، وكان كل من نظر إلٌه ٌزعمون  لال السمعانً:لٌل:" 
زحل; فموله: }فنظر نظرة فً النجوم{ أي: نظر إلى النجم: أنه ٌصٌبه الطاعون، وٌمال: إنه كان 

}فمال إنً سمٌم{ أي: أصابنً الطاعون على ما تزعمون، وكانوا ٌفرون من المطعون فرارا 
 .(ٕ)عظٌما، وٌزعمون أنه ٌعدي"

 .(ٖ): إنً سمٌم، فؤوهمهم أن الطاعون به"-ولد رأى نجما-لال لمومه  لال الزجاج: 
أنه لال:  -علٌه السبلم-الصحٌح أنه لم ٌكن سمٌما، لما روي عن النبً  لال الثعلبً:" 

 .(٘)"(ٗ)«لمد كذب إبراهٌم ثبلث كذبات، ما منها واحدة إال وهو بماحل وناصل بها عن دٌنه»
لوله }إِنًِّ َسِمٌٌم{: أي: طعٌن، أو لسمم كانوا ٌهربون منه إذا سمعوا به،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)وإنما ٌرٌد إبراهٌم أن ٌخرجوا عنه، لٌبلػ من أصنامهم الذي ٌرٌد"
، أنه لال :" لم ٌكذب إبراهٌم ؼٌر ثبلث : ثنتٌن فً -ملسو هيلع هللا ىلص-وروى أبو هرٌرة عن النبً  

ِهً  { ، ولوله فً سارة :بَْل فَعَلَهُ َكبٌُِرُهْم َهَذا{، ولوله:}إِنًِّ َسِمٌمذات هللا عز وجل، لوله:}
 .(2)"أُْختًِ

لالوا إلبراهٌم وهو فً بٌت آلهتهم: أخرج معنا، فمال لهم: إنً مطعون،  لال الضحان:"
 .(1)"فتركوه مخافة أن ٌعدٌهم

 .(5)"مطعونعن سفٌان، لوله: "}إنً سمٌم{، لال: طعٌن، وكانوا ٌفرون من ال
 .(ٓٔ)[، أي:" فتركوه وراء ظهورهم"5ٓلوله تعالى:}فَتََولَّْوا َعْنهُ ُمْدبِِرٌَن{ ]الصافات :  
ٌمول: فتولوا عن إبراهٌم مدبرٌن عنه، خوفا من أن ٌعِدٌَُهْم السمم الذي  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ذكر أنه به"
 .(ٕٔ)أي: فارٌن منه خوفا من العدوى" لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)لتادة: "}فَتََولَّْوا{، فنكصوا عنه، }ُمْدبِِرٌَن{: منطلمٌن"عن  
عن سعٌد بن ُجبٌَر، عن ابن عباس :"}إِنًِّ َسِمٌٌم{، ٌمول: مطعون فتولَّوا عنه مدبرٌن،  

 .(ٔ)لال سعٌد: إن كان الفرار من الطاعون لمدٌما"

                                                           

 .ٗٙ-ٖٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٗٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .1ٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .سوؾ ٌؤتً تخرٌجه (ٗ)
 .1ٗٔ/1الكشؾ والبٌان:  (٘)
 .ٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
( ، 25ٙٗ، رلم 5٘٘ٔ/٘( ، والبخارى )5ٕٖٓ، رلم ٖٓٗ/ٕأخرجه أحمد )، وٗٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)

 .(2ٖٕٔ، رلم 1ٗٓٔ/ٗومسلم )
[ 15منهن فى ذات هللا لوله }إنى سمٌم{ ]الصافات:  لم ٌكذب إبراهٌم إال ثبلث كذبات ثنتٌن» ونص الحدٌث:

[ وبٌنا هو ذات ٌوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فمٌل له إن ٖٙولوله }بل فعله كبٌرهم هذا{ ]األنبٌاء: 
ها هنا رجبل معه امرأة من أحسن الناس فؤرسل إلٌه فسؤله عنها لال من هذه لال: أختى، فؤتى سارة فمال: ٌا 

لٌس على وجه األرض مإمن ؼٌرى وؼٌرن وإن هذا سؤلنى فؤخبرته أنن أختى فبل تكذبٌنى، فؤرسل إلٌها سارة 
فلما دخلت علٌه ذهب ٌتناولها بٌده فؤُِخذَ، فمال: ادعى هللا لى وال أضرن فدعت هللا فؤطلك ثم تناولها ثانٌة فؤُِخذَ 

ا بعض َحَجبَتِِه فمال إنن لم تؤتنى بإنسان إنما أتٌتنى مثلها أو أشد فمال ادعى هللا لى وال أضرن فدعت فؤُطلك فدع
 «.بشٌطان فؤخدمها هاجر فؤتته وهو لابم ٌصلى فؤومؤ بٌده مهٌم لالت رد هللا كٌد الفاجر فى نحره وأخدم هاجر

 .ٖٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .٘ٙ/ٕٔلطبري: تفسٌر ا (ٔٔ)
 .5ٖ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 المرآن

 [7ٕ-7ٔ({ ]الصافات : 7ٕ( َما لَُكْم اَل تَْنِطمُوَن )7ٔ) }فََراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم فَمَاَل أاََل تَؤُْكلُونَ 
 التفسٌر: 

فمال مسرًعا إلى أصنام لومه فمال مستهزبًا بها: أال تؤكلون هذا الطعام الذي ٌمدمه لكم سدنتكم؟ 
 ما لكم ال تنطمون وال تجٌبون َمن ٌسؤلكم؟

[، أي:" فمال مسرًعا إلى 5ٔلُوَن{ ]الصافات : لوله تعالى:}فََراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم فَمَاَل أاََل تَؤْكُ  
 .(ٕ)أصنام لومه فمال مستهزبًا بها: أال تؤكلون هذا الطعام الذي ٌمدمه لكم سدنتكم؟"

إلى الصنم الكبٌر وهو فً بٌت، فمال لآللهة: آلأال تؤكلون{ الطعام الذي بٌن  لال مماتل:" 
 .(ٖ)أٌدٌكم"

أن خرجوا فً سرعة واختفاء ، } فَمَاَل أاَل تَؤُْكلُوَن {  لال ابن كثٌر:" أي : ذهب إلٌها بعد 
 .(ٗ)، وذلن أنهم كانوا لد وضعوا بٌن أٌدٌها طعاما لربانا لتُبّرن لهم فٌه"

فمال إلى آلهتهم بعد ما خرجوا عنه وأدبروا، فمّرب إلٌها الطعام فلم  لال الطبري:ٌمول:" 
 »ا لم ٌرها تؤكل لال لها: ما لكم ال تؤكلون، وأصل لولهٌرها تؤكل، فمال لها: }أاَل تَؤُْكلُوَن{ فلم

من لولهم: راغ فبلن عن فبلن: إذا حاد عنه، فٌكون معناه إذا كان كذلن: فراغ عن لومه « فََراغَ 
 :(٘)والخروج معهم إلى آلهتهم; كما لال عدي بن زٌد
َواغُ َوال ٌَْن ... فَُع إال الُمَصاِدُق   النِّْحِرٌرِحٌَن ال ٌَْنفَُع الرَّ

 .(ٙ)الِحٌاد"«: ال ٌنفع الّرَواغ»ٌعنً بموله: 
عن لتادة: "}فََراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم{، أي: فمال إلى آلهتهم، لال: ذهب، }لَاَل أاَل تَؤُْكلُوَن{،  

 .(2)ٌستنطمهم "
 .(1)عن السدّي، لوله: "}فََراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم{، لال: ذهب" 
فذهب إلى أصنامهم التً هً فً زعمهم آلهة فً خفٌة، من روؼة  لال الزمخشري:" 
 .(5)الثعلب"
[، أي:" ما لكم ال تنطمون وال تجٌبون 5ٕلوله تعالى:}َما لَُكْم اَل تَْنِطمُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٓٔ)َمن ٌسؤلكم؟"
 .(ٔٔ)ما لكم ال تكلمون؟ ما لكم ال تردون جوابا، أتؤكلون، أوال تؤكلون" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)فلم ٌرها تنطك، فمال لها: }َما لَُكْم ال تَْنِطمُوَن{، مستهزبا بها" لال الطبري:" 
لوله:}أاَل تَؤُْكلُوَن ما لَُكْم ال تَْنِطمُوَن{، استهزاء بها وبانحطاطها عن  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)حال عبدتها "
 

                                                                                                                                                                      

 .٘ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٕ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
شعره فً شعراء البٌت نسبه الطبري لعدي بن زٌد العبادي، ولم أجده فً ترجمته فً األؼانً وال فً (٘)

 .النصرانٌة. ولعله من لصٌدته التً مطلعها: "أرواح مودع أم بكور"
 .ٙٙ-٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٙٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٙٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٓ٘/ ٗالكشاؾ:  (5)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٓ٘/ ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
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 المرآن
ٌِْهْم َضْربًا بِاْلٌَِمٌِن )  [7ٖ]الصافات : ({ 7ٖ}فََراَغ َعلَ

 التفسٌر: 
رها بٌده الٌمنً; لٌثبت لمومه خطؤ عبادتهم لها.  فؤلبل على آلهتهم ٌضربها وٌكّسِ

 .(ٔ)أي: مال علٌهم ضربا، واؼتنم خلوتهم من أهل دٌنهم" لال الفراء:" 
 .(ٕ)أي: أجال علٌهم ضربا لآللهة" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)فمال على آلهة لومه ضربا لها بالٌمٌن بفؤس فً ٌده ٌكسرهن" لال الطبري: ٌمول:" 
ضربا شدٌدا لوٌا، ألن الٌمٌن ألوى «: ضربا بِاْلٌَِمٌنِ »معنى  لال الزمخشري:" 

ِ أَلَِكٌَدنَّ  الجارحتٌن وأشّدهما. ولٌل: بالمّوة والمتانة: ولٌل: بسبب الحلؾ، وهو لوله: }تَاَّللَّ
 .(ٗ)أَْصناَمُكْم{"

ابن كثٌر:" وإنما ضربهم بالٌمٌن ألنها أشد وأنكى ; ولهذا تركهم جذاذا إال كبٌرا لهم لال  
 .(٘)لعلهم إلٌه ٌرجعون"

 ألن فً الٌمٌن الموة وشّدة البطش، فؤخبرنا عن شدة ضربه بها. لال ابن لتٌبة:" 
 :(ٙ)ولال الّشّماخ 

 إذا ما راٌة رفعت لمجد ... تلمّاها عرابة بالٌمٌن
 .(2)بموة ونشاط"أي أخذها 

 .(1)فكسرها إال كبٌرهم" لال ٌحٌى:" 
 .(5)لما خبل جعل ٌضرب آلهتهم بالٌمٌن" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"أي: فؤلبل علٌهن فكسرهنوفً روٌتة:"  .(ٓٔ)فؤلبل علٌهم ٌكسرهم" لال لتادة:" 
ثم ألبل علٌهم كما لال هللا ضربا بالٌمٌن، ثم جعل ٌكسرهّن بفؤس فً  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٕٔ)ٌده"
ٌِْهْم َصْفمًا بِاْلٌَِمٌنِ »خالد بن عبد هللا الُجَشِمً: "سمعت الحسن لرأ:لال   ، أي: «فََراَغ َعلَ

 .(ٖٔ)ضربا بالٌمٌن"
 

 المرآن
ٌِْه ٌَِزفُّوَن )  [7ٗ({ ]الصافات : 7ٗ}فَؤَْلبَلُوا إِلَ

 التفسٌر: 

                                                           

 .11ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2ٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٕ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓ٘/ ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
/ 1، ولسان العرب )عرب( ، )ٌمن( ، وتهذٌب اللؽة ٖٖٙالبٌت من الوافر، وهو للشماخ فً دٌوانه ص (ٙ)

، 1٘ٔ/ ٙ، وتاج العروس )عرب( ، ومماٌٌس اللؽة 55ٗ، 5ٖٔة ص ، وجمهرة اللؽٖٕ٘/ ٘ٔ، ٕٕٔ
/ ٔ، وتفسٌر البحر المحٌط ٖٕٕ/ ٕ، ٖ٘ٗ/ ٔ، وخزانة األدب 21ٕ/ ٔ، والشعر والشعراء ٖٕٗ/ ٗواإلصابة 

/ ٕٔ، والبٌت ببل نسبة فً تفسٌر الطبري ٕ٘، ونمد الشعر ص 2ٕٗ/ ٔ، وأمالً المالً ٖٔٔ/ ٕ، والعمدة ٓٙٔ
ٖٔ. 

 .ٌٖ٘ٔل مشكل المرآن: تؤو (2)
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 فؤلبلوا إلٌه ٌَْعُدون مسرعٌن ؼاضبٌن.
}فؤلبلوا إلٌه{ ٌعنً: إلى إبراهٌم }ٌزفون{ ٌسرعون، وذلن أنهم أخبروا  لال البؽوي:" 

 .(ٔ)بصنٌع إبراهٌم بآلهتهم فؤسرعوا إلٌه لٌؤخذوه"
لال ابن كثٌر:" فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلن حتى كشفوا  
 .(ٕ)وا ، فعرفوا أن إبراهٌم ، علٌه السبلم ، هو الذي فعل ذلن"واستعلم
 اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر اآلٌة على ألوال: 

 .(ٖ)، لاله ابن عباسفؤلبل لوم إبراهٌم إلى إبراهٌم ٌَْجُرونأحدها : معناه: 
 .(ٗ)الثانً : معناه: ٌمشون. لاله السدي

 .(٘) ٌمشون إلى إبراهٌم ٌؤخذونه بؤٌدٌهم ولال مماتل:" 
 .(2)، والضحان(ٙ)الرابع :معناه: ٌسعون، لاله لتادة

 .(1). لاله الحسنٌبتدرونهالخامس : معناه: 
 . (ٕٔ)،والزجاج(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)،وأبو عبٌدة(5)ٌسرعون إلٌه. لاله دمحم بن ٌزٌدالسادس : معناه: 

 . (ٕٔ)،والزجاج(ٔٔ)لتٌبة
 .(ٖٔ)اإلسراع"لال دمحم بن ٌزٌد: "الزفٌؾ: 

 .(ٗٔ)أي: ٌسرعون إلٌه فً المشً. ٌمال: زفت النعامة" لال ابن لتٌبة:" 
تمول العرب للنعامة: تزّؾ وهو أول عدوها وآخر مشٌها، وجاءنى  لال أبو عبٌدة:" 

 .(٘ٔ)الرجل ٌزّؾ زفٌؾ النعامة، أي: من سرعته"
 .(ٙٔ)معنى ٌزفون فً لول أهل اللؽة: ٌسرعون" لال الواحدي:" 

 .(2ٔ)السابع : ٌتسللون ، حكاه ابن عٌسى
 .(1ٔ)الثامن : ٌرعدون ؼضباً ، حكاه ٌحٌى بن سبلم

، ومنه: أخذ زفاؾ العروس (5ٔ) التاسع : ٌختالون، وهو مشً الخٌبلء، لالهه ابن مجاهد عن أبٌه
 :(ٕٓ)إلى زوجها، ولال الفرزدق

                                                           

 .٘ٗ/2تفسٌر البؽوي:  (ٔ)
 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5/22ٔ، والتفسٌر البسٌط للواحدي: 2٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .1ٖٙ/ٖحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (1)
 .5ٕٓ/ٖالنحاس فً إعراب المرآن:  حكاه عنه (5)
 .2ٔٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .2ٖانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٖنمبل عن إعراب المرآن للنحاس:  (ٖٔ)
 .2ٖؼرٌب المرآن:  (ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (٘ٔ)
 .5/2ٙٔالتفسٌر البسٌط:  (ٙٔ)
 .2٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (2ٔ)
 .1ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1ٔ)
، والمرطبً فً 2٘/٘، والمارودي فً النكت والعٌون: 1ٖٙ/ٖحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (5ٔ)

 .5٘/٘ٔالتفسٌر: 
 2ٕٙ/ 1 ، "لسان العرب"5ٔٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 2ٕ/ ٕالبٌت من الطوٌل وهو للفرزدق فً "دٌوانه" (ٕٓ)

 .)لرع(
)لرع(. والشول جمع شابلة وهً من اإلبل  2ٕٙ/ 1والمرٌع من اإلبل الذي ٌؤخذ بذراع النالة فٌنٌخها، "اللسان" 
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ًَ ُزفَّؾُ َوَجاَء لَِرٌُع الشَّْوِل لَْبَل إِفَاِلَها ... ٌَِزؾُّ   َوَجاَءْت َخْلفَهُ َوِه
 .(ٔ)، بضم الٌاء وتشدٌد الفاء، من: أزؾ فهو ٌزؾ«ٌُِزفُّونَ » ولرئ: 
 .(ٕ)الوزٌؾ: النََّسبلن" لال مجاهد:" 

 
 المرآن

ُ َخلَمَُكْم َوَما تَْعَملُوَن )7٘}لَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن )  [7ٙ-7٘({ ]الصافات : 7ٙ( َوَّللاَّ
 التفسٌر: 

فلمٌهم إبراهٌم بثبات لاببل كٌؾ تعبدون أصناًما تنحتونها أنتم، وتصنعونها بؤٌدٌكم، وتتركون 
 عبادة ربكم الذي خلمكم، وخلك عملكم؟

أي أتبعدون أصناماً  [، أي:"5٘}لَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن{ ]الصافات :  لوله تعالى: 
 .(ٖ)"نحتموها بؤٌدٌكم، وصنعتموها بؤنفسكم؟

لال ابن كثٌر:" فلما جاءوا لٌعاتبوه أخذ فً تؤنٌبهم وعٌبهم ، فمال : أتعبدون من دون هللا  
 .(ٗ)من األصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بؤٌدٌكم ؟!"

 .(٘)عن لتادة:"}أتعبدون ما تنحتون{: من األصنام"
ُ َخلَمَُكْم َوَما تَْعَملُوَن{ ]الصافات :  تعالى:لوله   وتتركون عبادة ربكم  [، أي:"5ٙ}َوَّللاَّ

 .(ٙ)الذي خلمكم، وخلك عملكم؟"
 .(2)لال لتادة:" خلمكم وخلك ما تعملون بؤٌدٌكم"

}وهللا خلمكم وما تعملون{ بؤٌدٌكم من األصنام، وفٌه دلٌل على أن أفعال العباد  لال البؽوي:"
 .(1)مخلولة هلل تعالى"

}وهللا خلمكم وما تعملون{ من هذه األصنام، فإذا كان هللا خلمها فبل  لال السمعانً:" 
لة هلل ٌصلح أن تتخذوها آلهة، وفً اآلٌة دلٌل على أهل االعتزال فً أن أعمال العباد مخلو

 .(5)تعالى والدلٌل فً ذلن واضح، وهو معلوم فً الكتب"
ذهب لوم إلى أن ما مصدرٌة والمعنى: هللا خلمكم وأعمالكم،  لال ابن جزي الكلبً:" 

وهذه اآلٌة عندهم لاعدة فً خلك أفعال العباد، ولٌل: إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى: هللا 
خلمكم وخلك أصنامكم التً تعملونها، وهذا ألٌك بسٌاق الكبلم، وألوى فً لصد االحتجاج على 

  .(ٓٔ)ها نافٌة، ولٌل: إنها استفهامٌة، وكبلهما باطل"الذٌن عبدوا األصنام، ولٌل: إن
مصدرٌة ، فٌكون تمدٌر الكبلم : وهللا خلمكم  «م»لال ابن كثٌر:" ٌحتمل أن تكون  

وعملكم. وٌحتمل أن تكون بمعنى "الذي" تمدٌره : وهللا خلمكم والذي تعملونه. وكبل المولٌن 
، ..عن حذٌفة مرفوعا لال «أفعال العباد»تاب متبلزم ، واألول أظهر ; لما رواه البخاري فً ك

 .(ٔ)"(ٔٔ)«إن هللا ٌصنع كل صانع وصنعته»: 

                                                                                                                                                                      

 .)شول( 2ٖٗ/ ٔٔما أتى علٌها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخؾَّ لبنها، "اللسان" 
 .1ٙ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 1ٗ٘انظر: السبعة فً المراءات:  (ٔ)
 .5ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٗ/2تفسٌر البؽوي:  (1)
 .٘ٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕالتسهٌل لعلوم التنزٌل:  (ٓٔ)
(، والحاكم ٕٓٙٔ(، والبزار )2ٖ٘(، وابن أبً عاصم )2ٔٔأخرجه البخاري فً " خلك أفعال العباد " )(ٔٔ)
، والخطٌب فً ٗٗٔ، وفً " االعتماد " ص 11ٖو ٕٓٙ، والبٌهمً فً " األسماء والصفات " ص ٕٖ - ٖٔ/ ٔ

 .ن األشجعً، عن ربعً بن حراش، عن حذٌفة. وهذا إسناد صحٌحمن طرٌمٌن عن أبً مال ٖٔ/ ٕ" تارٌخه " 
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 المرآن

 [75({ ]الصافات : 75}لَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنٌَانًا فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم )
 التفسٌر: 

 حطبًا، ثم ألموه فٌه.فلما لامت علٌهم الحجة لجإوا إلى الموة، ولالوا: ابنوا له بنٌانًا واملإوه 
ُ َخلَمَُكْم  -لال لوم إبراهٌم لال الطبري:"  لما لال لهم إبراهٌم: }أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن َوَّللاَّ

: ابنوا إلبراهٌم بنٌانا; ذكر أنهم بنوا له بنٌانا ٌشبه التنور، ثم نملوا إلٌه الحطب، -َوَما تَْعَملُوَن{
اْلَجِحٌِم{، والجحٌم عند العرب: جمر النار بعُضه على بعض، والنار  وأولدوا علٌه }فَؤَْلمُوهُ فًِ

 .(ٕ)على النار"
أي: تشاوروا فً أمره لما ؼلبهم بالحجة : }لالوا ابنوا له بنٌانا{ تملبونه  لال المرطبً:" 

تدل على الكناٌة، أي « الجحٌم»حطبا فتضرمونه، ثم ألموه فٌه وهو الجحٌم، واأللؾ والبلم فً
 .(ٖ)فً جحٌمه، أي فً جحٌم ذلن البنٌان"

 .(ٗ)ؤلموه فً تلن النار"فجمعوا الحطب زمانا، ثم جاءوا بإبراهٌم، ف لال ابن ابً زمنٌن:" 
لال ابن كثٌر:" فعند ذلن لما لامت علٌهم الحجة عدلوا إلى أخذه بالٌد والمهر ، فمالوا : }  

 .(٘)اْبنُوا لَهُ بُْنٌَانًا فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم {"
 .(ٙ)}ابنوا له بنٌانا{ : ٌموله بعضهم لبعض" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(2)كل نار بعضها فوق بعض، وهً جحم" لال الزجاج:" 
 .(1)}بنٌانا{ أي: حظٌرة، ولٌل: إٌوانا" لال السمعانً:" 
البنٌان فً موضع النار، ولٌل: بل كان للمنجنٌك، الذي رمى  لال ابن جزي الكلبً:" 

  .(5)عنه"
لال ابن عباس: بنوا حابطا من حجارة طوله فً السماء ثبلثون ذراعا، وعرضه  
 .(ٓٔ)ذراعا }فؤلموه فً الجحٌم{ فً نار عظٌمة"عشرون 
لال الحسن: فجمعوا الحطب زمانا حتى إن الشٌخ الكبٌر الذي لم ٌخرج من بٌته لبل ذلن  

زمانا كان ٌجًء بالحطب، فٌلمٌه ٌتمرب به إلى آلهتهم فٌما ٌزعم، ثم جاءوا بإبراهٌم، فؤلموه فً 
 .(ٔٔ)تلن النار"

 .(ٕٔ)به فً المنجنٌك، فكان ذلن أول ما صنع المنجنٌك"لال ٌحٌى: "بلؽنً أنهم رموا 
 

 المرآن
ًٌْدا فََجعَْلنَاُهُم اِْلَْسفَِلٌَن )  [77({ ]الصافات : 77}فَؤََراُدوا بِِه َك

 التفسٌر: 
فؤراد لوم إبراهٌم به كًٌدا إلهبلكه، فجعلناهم الممهورٌن المؽلوبٌن، وردَّ هللا كٌدهم فً نحورهم، 

 براهٌم برًدا وسبلًما.وجعل النار على إ

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .52/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .٘ٙ/ٗتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (ٗ)
 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٖ2/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .٘ٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕالتسهٌل لعلوم التنزٌل:  (5)
 .ٖٔٙ/ٖنمبل عن تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .1ٖ2/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔٔ)
 .1ٖ2/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
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ًٌْدا{ ]الصافات :   [، أي:" فؤراد لوم إبراهٌم به كًٌدا 51لوله تعالى:}فَؤََراُدوا بِِه َك
 .(ٔ)إلهبلكه"
 .(ٕ)ٌعنً: حرله بالنار" لال ابن جزي الكلبً:" 
فؤراد لوم إبراهٌم كًٌدا، وذلن ما كانوا أرادوا من إحراله  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)بالنار"
 .(ٗ)الكٌد: المكر، أي: احتالوا إلهبلكه" لال المرطبً:" 
[، أي:" فجعلناهم الممهورٌن المؽلوبٌن، 51لوله تعالى:}فََجعَْلنَاُهُم اأْلَْسفَِلٌَن{ ]الصافات :  

 .(٘)وردَّ هللا كٌدهم فً نحورهم، وجعل النار على إبراهٌم برًدا وسبلًما"
األذلٌن حجة، وَؼلَّبنا إبراهٌم علٌهم بالحجة، أي: فجعلنا لوم إبراهٌم لال الطبري: " 

 .(ٙ)وأنمذناه مما أرادوا به من الكٌد"
 .(2)األسفلٌن: الممهورٌن" لال الزمخشري:" 
األسفلٌن: الممهورٌن المؽلوبٌن إذ نفذت حجته من حٌث لم ٌمكنهم دفعها،  لال المرطبً:" 

 .(1)ولم ٌنفذ فٌه مكرهم وال كٌدهم"
  .(5)نجاه هللا من النار وأظهره علٌهم ، وأعلى حجته ونصرها "لال ابن كثٌر:"  

 .(ٓٔ)لال لتادة:" فما ناظرهم هللا بعد ذلن حتى أهلكهم"
وحجزهم عنه فلم  -عز وجل -وسلمه هللا -علٌه السبلم -لال مماتل:" وعبلهم إبراهٌم

جعلت تطفا النار عن فما بمٌت ٌومبذ دابة إال  -عز وجل -ٌلبثوا إال ٌسٌرا حتى أهلكهم هللا
 .(ٔٔ)بمتلها" -ملسو هيلع هللا ىلص -، ؼٌر الوزغ كانت تنفخ النار على إبراهٌم، فؤمر النبً-علٌه السبلم -إبراهٌم

وهو  -علٌه السبلم -رّد هللا كٌدهم إلى نحورهم. ولد تعّرض له جبرٌل لال المشٌري:"
ل من حاجة؟ فؤجاب: أّما إلٌن.. فً الهواء ولد رمى من المنجنٌك فعرض علٌه نفسه لاببل: ه

 .(ٕٔ)فبل!"
 [:51-1ٖفوابد اآلٌات:]

ٌِْه  -ٔ أصل الدٌن واحد فاإلسبلم هو دٌن هللا الذي تعبد به آدم فمن بعده إلى دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 َوَسلََّم.

كمال إبراهٌم فً سبلمة للبه من االلتفات إلى ؼٌر هللا تعالى حتى إن جبرٌل لد عرض له  -ٕ
ا إلٌن »فً طرٌمه إلى الجحٌم الذي أعده له لومه فمال:  وهو ٌا إبراهٌم ألن حاجة؟ لال: أمَّ
 .(ٖٔ)«فبل
 من ألبح الكذب ادعاء أن ؼٌر هللا ٌعبد مع هللا تبركا به أو طلباً لشفاعته. -ٖ
 وجوب تؽٌٌر المنكر عند المدرة علٌه. -ٗ
 ا أكرمه ربه بما سٌؤتً فً السٌاق بٌانه.بٌان ابتبلء إبراهٌم وأنه ألمً فً النار فصبر، ولذ -٘

 المرآن

                                                           

 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕالتسهٌل لعلوم التنزٌل:  (ٕ)
 .2ٔ/ ٕٔبري: تفسٌر الط (ٖ)
 .52/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٗ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٔ/ ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٗٔ/1الكشاؾ:  (2)
 .52/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (1)
 .ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 بنحوه. 2ٙٗ/1ٔ. والحدٌث أخرجه الطبري: 2ٖٕ-ٖٕٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٕٔ)
 .2ٙٗ/1ٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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اِلِحٌَن )77}َولَاَل إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ َسٌَْهِدٌِن ) ({ ]الصافات : ٓٓٔ( َرّبِ َهْب ِلً ِمَن الصَّ
77-ٔٓٓ] 

 التفسٌر: 
ولال إبراهٌم: إنً مهاجر إلى ربً من بلد لومً إلى حٌث أتمكن من عبادة ربً; فإنه سٌدلنً 

 على الخٌر فً دٌنً ودنٌاي. رب أعطنً ولًدا صالًحا.
[، أي:" ولال إبراهٌم: ٓٓٔلوله تعالى:}َولَاَل إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ َسٌَْهِدٌِن{ ]الصافات :  

إنً مهاجر إلى ربً من بلد لومً إلى حٌث أتمكن من عبادة ربً; فإنه سٌدلنً على الخٌر فً 
 .(ٔ)دٌنً ودنٌاي"

ٌمول: ولال إبراهٌم لما أْفلََجه هللا على لومه ونجاه من كٌدهم: إنً ُمَهاِجٌر  الطبري:"لال  
من بلدة لومً إلى هللا: أي إلى األرض الممدَّسة، ومفارلهم، فمعتزلهم لعبادة هللا، سٌثبتنً على 

 .(ٕ)الهدى الذي أبصرته، وٌعٌننى علٌه"
 .(ٖ)ذاهب بعمله وللبه ونٌته" لال لتادة:" 
سلٌمان بن ُصَرد: "لما أرادوا أن ٌُْلموا إبراهٌم فً النار }لَاَل إِنًِّ َذاِهٌب إِلَى َربًِّ ولال  

َسٌَْهِدٌِن{، فجمع الحطب، فجاءت عجوز على ظهرها حطب، فمٌل لها: أٌن ترٌدٌن؟ لالت: أرٌد 
ًَ هللا  علٌه توكلت، أو لال: أذهب إلى هذا الرجل الذي ٌُْلمَى فً النار; فلما ألمً فٌها، لال: َحْسبِ

حسبً هللا ونعم الوكٌل، لال: فمال هللا: }ٌَا نَاُر ُكونًِ بَْرًدا َوَسبلًما َعلَى إِْبَراِهٌَم{، لال: فمال ابن 
لُوط، أو ابن أخً لوط: إن النار لم تحرله من أجلً، وكان بٌنهما لرابة، فؤرسل هللا علٌه ُعنُما 

 .(ٗ)من النار فؤحرلته"
اِلِحٌَن{ ]الصافات : لوله تعا   [، أي:" رب أعطنً ولًدا ٓٓٔلى:}َرّبِ َهْب ِلً ِمَن الصَّ

 .(٘)صالًحا"
وهذا مسؤلة إبراهٌم ربه أن ٌرزله ولدا صالحا; ٌمول: لال: ٌا رب هب  لال الطبري:" 

لً منن ولدا ٌكون من الصالحٌن الذٌن ٌطٌعونن، وال ٌعصونن، وٌصلحون فً األرض، وال 
 .(ٙ)ٌفسدون"
اِلِحٌَن{، لال: ولدا صالحا"   .(2)عن السدّي، لوله: "}َرّبِ َهْب ِلً ِمَن الصَّ
 .(1)ٌعنً : أوالدا مطٌعٌن عَوًضا من لومه وعشٌرته الذٌن فارلهم" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

 [ٔٓٔ({ ]الصافات : ٔٓٔ}فَبَشَّْرنَاهُ بِؽاَُلٍم َحِلٌٍم )
 التفسٌر: 

 بؽبلم حلٌم، أي: ٌكون حلًٌما فً كبره، وهو إسماعٌل. فؤجبنا له دعوته، وبشَّرناه
فبشَّرنا إبراهٌم بؽبلم ذي ِحْلم إذا هو َكبِر، فؤما فً طفولته فً  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)المهد، فبل ٌوصؾ بذلن"
 .(ٓٔ)هو إسحاق" لال عكرمة:" 

                                                           

 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕ-2ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٕ)
 .2ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٕ/ٕٔأخرجه الطبره:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)بشر بإسحاق، لال: لم ٌُثْن بالحلم على أحد ؼٌر إسحاق وإبراهٌم" لال لتادة:" 
وهذا الؽبلم هو إسماعٌل علٌه السبلم ، فإنه أوُل ولد بشر به إبراهٌم ،  لال ابن كثٌر:" 

علٌه السبلم ، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمٌن وأهل الكتاب ، بل فً نص كتابهم أن 
، علٌه السبلم ، ست وثمانون سنة ، وولد إسحاق وعْمر إبراهٌم تسع إسماعٌل ُوِلَد وإلبراهٌم 

وتسعون سنة. وعندهم أن هللا تعالى أمر إبراهٌم أن ٌذبح ابنه وحٌده ، وفً نسخة : بْكره ، 
، وال ٌجوز هذا ألنه مخالؾ لنص كتابهم ، وإنما ألحموا «إسحاق»فؤلحموا هاهنا كذبا وبهتانا 

إسماعٌل أبو العرب ، فحسدوهم ، فزادوا ذلن وَحّرفوا وحٌدن ، ، ألنه أبوهم ، و«إسحاق»
بمعنى الذي لٌس عندن ؼٌره ، فإن إسماعٌل كان ذهب به وبؤمه إلى جنب مكة وهذا تؤوٌل 

إال لمن لٌس له ؼٌره ، وأٌضا فإن أول ولد له معزة ما « وحٌد»وتحرٌؾ باطل ، فإنه ال ٌمال : 
بذبحه أبلػ فً االبتبلء واالختبار، ولد ذهب جماعة من أهل  لٌس لمن بعده من األوالد ، فاألمر

العلم إلى أن الذبٌح هو إسحاق ، وحكً ذلن عن طابفة من السلؾ ، حتى نمل عن بعض 
الصحابة أٌضا ، ولٌس ذلن فً كتاب وال سنة ، وما أظن ذلن تُلمى إال عن أحبار أهل الكتاب ، 

 شاهد ومرشد إلى أنه إسماعٌل ، فإنه ذكر وأخذ ذلن مسلما من ؼٌر حجة. وهذا كتاب هللا
البشارة بالؽبلم الحلٌم ، وذكر أنه الذبٌح ، ثم لال بعد ذلن : } َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًٌِّا ِمَن 
ُرَن بِؽبُلٍم َعِلٌٍم { ]الحجر :  اِلِحٌَن {. ولما بشرت المبلبكة إبراهٌم بإسحاق لالوا : } إِنَّا نُبَّشِ الصَّ

[ ، أي : ٌولد له 2ٔولال تعالى : } فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب { ]هود :  [.ٖ٘
فً حٌاتهما ولد ٌسمى ٌعموب ، فٌكون من ذرٌته عمب ونسل. ولد لدمنا هنان أنه ال ٌجوز بعد 

، وٌكون له نسل ، هذا أن ٌإمر بذبحه وهو صؽٌر ; ألن هللا تعالى لد وعدهما بؤنه سٌعمب 
فكٌؾ ٌمكن بعد هذا أن ٌإمر بذبحه صؽٌرا ، وإسماعٌل وصؾ هاهنا بالحلٌم ; ألنه مناسب 

 .(ٕ)لهذا الممام"
 

 المرآن
ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ أَْذبَُحَن فَاْنُظْر َماَذا تََرى لَالَ  ًَ لَاَل ٌَابُنَ ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع ٌَاأَبَِت اْفعَْل  }فَلَمَّ

ابِِرٌَن ) ُ ِمَن الصَّ  [ٕٓٔ({ ]الصافات : َٕٓٔما تُْإَمُر َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ
 التفسٌر: 

فلما َكبِر إسماعٌل ومشى مع أبٌه لال له أبوه: إنً أرى فً المنام أنً أذبحن، فما رأٌن؟ )ورإٌا 
ا بوال ده، معٌنًا له على طاعة هللا: أمض ما أمرن األنبٌاء حك( فمال إسماعٌل ُمْرضًٌا ربه، بارًّ

 صابًرا طابعًا محتسبًا. -إن شاء هللا-هللا به ِمن ذبحً، ستجدنً 
{ ]الصافات :   ًَ ا بَلََػ َمعَهُ السَّْع فلما ترعرع وشبَّ وبلػ [، أي:" ٕٓٔلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(ٖ)"السنَّ الذي ٌمكنه أن ٌسعى مع أبٌه فً أشؽاله وحوابجه
ٌمول: فلما بلػ الؽبلم الذي بشر به إبراهٌم مع إبراهٌم العمل، وهو الطبري: "لال  

  . (ٗ)السعً، وذلن حٌن أطاق معونته على عمله"
أي : كبر وترعرع وصار ٌذهب مع أبٌه وٌمشً معه. ولد كان إبراهٌم  لال ابن كثٌر:"

وٌنظر فً أمرهما ، ولد « فاران»، علٌه السبلم ، ٌذهب فً كل ولت ٌتفمد ولده وأم ولده بببلد 
 .(٘)ذكر أنه كان ٌركب على البراق سرٌعا إلى هنان ، فاهلل أعلم"

ا بَلََػ َمعَهُ وفً تفسٌر   { ]الصافات : لوله تعالى:}فَلَمَّ ًَ  [، وجوه:ٕٓٔالسَّْع
 .(ٕ)، وابن لتٌبة(ٔ)، والسدي(ٙ)أحدها : ٌمشً مع أبٌه، لاله لتادة

                                                           

 .2ٖ-2ٕ/ٕٔأخرجه الطبر:  (ٔ)
 .2ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٗ-2ٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
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، (ٙ)، والفراء(٘)، ومجاهد(ٗ)، وعكرمة(ٖ)-فً رواٌة-الثانً : أدرن معه العمل، لاله ابن عباس
 .(1)، والزجاج(2)وأبو عبٌدة

 .(5)لما شّب حتى أدرن سعٌه َسْعً إبراهٌَم فً العمل" لال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)لما عمل مثل عمل إبراهٌم" ولال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)أدرن ما أن ٌسعى على أهله أدرن وأعانه" لال أبو عبٌدة:" 

ٌمول: أطاق أن ٌعٌنه على عمله وسعٌه. وكان إسماعٌل ٌومبذ ابن ثبلث  لال الفراء:"
 .(ٕٔ)عشرة"

 .(ٖٔ)سعً العمل الذي تموم به الحجة، لاله الحسنالثالث : أنه 
 .(ٗٔ)الرابع : أنه السعً فً العبادة ، لاله ابن زٌد

لال ابن عباس : صام وصلى، ألم تسمع هللا ٌمول:}وسعى لها سعٌها{ ] اإلسراء : 
ٔ5"](ٔ٘). 

ًَّ إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ أَْذبَُحَن{ ]الصافات :   [، أي:" لال له ٕٓٔلوله تعالى:}لَاَل ٌَابُنَ
 .(ٙٔ)"إِنً أُمرت فً المنام أْن أذبحن أبوه: 

أكثر العلماء على أنه لم ٌر أنه ذبحه فً المنام. وإنما المعنى أنه أمر  لال ابن الجوزي:" 
[، وذهب بعضهم إلى ٕٓٔعلٌه لوله تعالى: }اْفعَْل َما تُْإَمر{ ]الصافات : فً المنام بذبحه، وٌدل 

 .(2ٔ)أنه رأى أنه ٌعالج ذبحه، ولم ٌر إرالة الدم"
 .(1ٔ)«لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رإٌا األنبٌاء وحً»عن ابن عباس رضً هللا، عنهما لال:  
فانظر فً األمر، ما رأٌن  [، أي:"ٕٓٔ لوله تعالى:}فَاْنُظْر َماَذا تََرى{ ]الصافات : 

 .(5ٔ)"فٌه؟
وإنما أعلم ابنه بذلن لٌكون أهون علٌه ، ولٌختبر صبره وجلده وعزمه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٓ)من صؽره على طاعة هللا تعالى وطاعة أبٌه"
ُ ِمَن   ابِِرٌَن{ ]الصافات : لوله تعالى:}لَاَل ٌَاأَبَِت اْفعَْل َما تُْإَمُر َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ الصَّ

ا بوالده، معٌنًا له على طاعة هللا: أمض ما أمرن ٕٓٔ [، أي:" فمال إسماعٌل ُمْرضًٌا ربه، بارًّ
 .(ٕٔ)صابًرا طابعًا محتسبًا" -إن شاء هللا-هللا به ِمن ذبحً، ستجدنً 

                                                                                                                                                                      

 .1ٖ1/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔ)
 .2ٕٗانظر: تاوٌل مشكل المرآن:  (ٕ)
 .2ٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕٕ1ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .15ٖ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (2)
 .ٖٓٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (1)
 .2ٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٙ٘تفسٌر مجاهد:  (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٔٔ)
 .15ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .1ٖ1/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٖٔ)
 .2ٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٓٙ/٘النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙٔ)
 .2ٗ٘/ٖزاد المسٌر:  (2ٔ)
 .ٕٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .ٖٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (5ٔ)
 .1ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٓ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)



ٕٗ 
 

عز أي : امض لما أمرن هللا من ذبحً، سؤصبر وأحتسب ذلن عند هللا  لال ابن كثٌر:" 
وجل. وصدق ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، فٌما وعد ; ولهذا لال هللا تعالى : } َواْذُكْر فًِ 

َكاةِ َوَكاَن اْلِكتَاِب إِْسَماِعٌَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوال نَبًٌِّا َوَكاَن ٌَؤُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّبلةِ َوالزَّ 
 .(ٔ)["٘٘،  ٗ٘{ ]مرٌم : ِعْنَد َربِِّه َمْرِضًٌّا 

 
 المرآن

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِِن )  [ٖٓٔ({ ]الصافات : ٖٓٔ}فَلَمَّ
 التفسٌر: 

على  -وهو جانب الجبهة-فلما استسلما ألمر هللا وانمادا له، وألمى إبراهٌم ابنه على جبٌنه 
 األرض; لٌذبحه.

ا أَْسلََما{ ]الصافات :    .(ٕ)[، أي:" فلما استسلما ألمر هللا وانمادا له"ٖٓٔلوله تعالى:}فَلَمَّ
فلما أسلما أمرهما هلل وفّوضاه إلٌه واتفما على التسلٌم ألمره  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)والرضا بمضابه"
أي : فلما تشهدا وذكرا هللا تعالى إبراهٌم على الذبح والولد على شهادة  لال ابن كثٌر:" 

الموت. ولٌل : } أَْسلََما {، ٌعنً: استسلما وانمادا ; إبراهٌم امتثل أْمَر هللا ، وإسماعٌل طاعة هللا 
 .(ٗ)وأبٌه"

 .(٘)"ٌمول: أسلما ألمر هللا لال السدي:" 
 .(ٙ)أسلما ما أمرا به" لال مجاهد:" 
 .(2)أسلم هذا نفسه هلل، وأسلم هذا ابنه هلل" لال لتادة:" 
ا أَْسلََما{، لال: اتفما على أمر واحد"   .(1)عن أبً صالح، لوله: "}فَلَمَّ
أي سلم إبراهٌم لذبحه حٌن أمر به وسلم ابنه للصبر علٌه، حٌن عرؾ  لال ابن إسحاق:" 

 .(5)أن هللا أمره بذلن فٌه"
ا ألمر هللا ورضً الؽبلم بالذبح، ورضً األب بؤن ٌذبحه، أسلما جمٌع لال عكرمة:" 

فمال: ٌا أبت الذفنً للوجه كٌبل تنظر إلً فترحمنً، وأنظر أنا إلى الشفرة فؤجزع، ولكن أدخل 
ٌْنَاهُ  ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِِن{، فلما فعل ذلن }َونَاَد الشفرة من تحتً، وامض ألمر هللا، فذلن لوله: }فَلَمَّ

ْإٌَا إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌِنَ   .(ٓٔ)"{أَْن ٌَا إِْبَراِهٌُم لَْد َصدَّْلَت الرُّ
وهو -[، أي:" ألمى إبراهٌم ابنه على جبٌنه ٖٓٔلوله تعالى:}َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِِن{ ]الصافات :  

 .(ٔٔ)على األرض; لٌذبحه" -جانب الجبهة
أي : صرعه على وجهه لٌذبحه من لفاه ، وال ٌشاهد وجهه عند ذبحه ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)لٌكون أهون علٌه"
أي: صرعه وللوجه جبٌنان والجبهة بٌنهما لال ساعدة بنى جوءٌّة  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٔ)الهذلً

                                                           

 .1ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .1ٕ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)وطّل تلٌبل للجبٌن"
ٌمول: وَصَرَعه للَجبٌِِن، والجبٌنان ما عن ٌمٌن الجبهة وعن شمالها،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)وللوجه جبٌنان، والجبهة بٌنهما"
 .(٘)صرعه" وفً رواٌة:" .(ٗ)عن ابن عباس: "}َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِِن{، لال: أكبه على جبهته" 
 .(ٙ)أخذ جبٌنه لٌذبحه" لال ابن زٌد:" 
 .(2)أى: وكبه لفٌه وأخذ الشفرة" لال لتادة:" 
وضع وجهه لؤلرض، لال: ال تذبحنً وأنت تنظر إلى وجهً عسى أن  لال مجاهد:" 

، اربط ٌدي إلى رلبتً ثم ضع وجهً لؤلرض" ًّ  .(1)ترحمنً، وال تجهز عل
اعجل علً ٌا بنً ، ال ٌدخل »عن الماسم بن أبً بزة ، لال: "لال إبراهٌم إلسحاق:  

 .(5)«"بٌنناالشٌطان فٌما 
إن إبراهٌم لما أُمر بالمناسن عرض له الشٌطان عند المسعى فسابمه،  لال ابن عباس:" 

فسبمه إبراهٌم، ثم ذهب به جبرٌل إلى جمرة العمبة، فعرض له الشٌطان، فرماه بسبع َحَصٌَات 
حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الُوْسَطى، فرماه بسبع َحَصٌَات حتى ذهب، ثم تلَّه للَجبٌِن، 

أبٌض، فمال له: ٌا أبت إنه لٌس لً ثوب تكفننً فٌه ؼٌر هذا، فاخلعه  وعلى إسماعٌل لَمٌص
حتى تكفننً فٌه، فالتفت إبراهٌم فإذا هو بكبش أْعٌَن أبٌض فذبحه، فمال ابن عباس: لمد رأٌتنا 

 .(ٓٔ)نتبع هذا الضرب من الِكباش"
ل: عن كعب رضً هللا عنه أنه لال ألبً هرٌرة: أال أخبرن عن إسحاق؟ لال: بلى لا

رأى إبراهٌم أن ٌذبح إسحاق، لال الشٌطان: وهللا لبن لم أفتن، عند هذه آل إبراهٌم ال أفتن أحدا 
منهم أبدا، فتمثل الشٌطان رجبل ٌعرفونه فؤلبل حتى خرج إبراهٌم بإسحاق لٌذبحه دخل على 

لم ؼدا؟ سارة فمال: أٌن أصبح إبراهٌم ؼادٌا بإسحاق؟ لالت: لبعض حاجته لال: ال وهللا لالت: ف
لال: لٌذبحه لالت: لم ٌكن لٌذبح ابنه! لال: بلى وهللا لالت سارة: فلم ٌذبحه؟ لال: زعم أن ربه 
أمره بذلن لالت: لد أحسن أن ٌطٌع ربه إن كان أمره بذلن. فخرج الشٌطان، فؤدرن إسحاق وهو 

بل ؼدا بن ٌمشً على أثر أبٌه لال: أٌن أصبح أبون ؼادٌا؟ لال: لبعض حاجته لال: ال وهللا 
لٌذبحن لال: ما كان أبً لٌذبحنً، لال: بلى لال: لم؟ لال: زعم أن هللا أمره بذلن لال إسحاق: فو 
هللا لبن أمره لٌطٌعنه. فتركه الشٌطان وأسرع إلى إبراهٌم، فمال: أٌن أصبحت ؼادٌا بابنن؟ لال: 

أمرن  ل: زعمت أن هللالبعض حاجتً لال: ال وهللا ما ؼدوت به إال لتذبحه لال: ولم أذبحه؟ لا
بذلن فمال: وهللا لبن كان هللا أمرنً الفعلن لال: فتركه، وٌبس أن ٌطاع، فلما أخذ إبراهٌم إسحاق 
لٌذبحه، وسلم إسحاق عافاه هللا، وفداه بذبح عظٌم لال: لم أي بنً فإن هللا لد عافان، فؤوحى هللا 

عمد؟ لال: لحاجة لال: وهللا ما تذهب إال ٌا إبراهٌم أٌن ت إلى إسحاق متشبها بصدٌك له فمال له:
لتذبح ابنن من أجل رإٌا رأٌتها، والرإٌا تخطا، وتصٌب، ولٌس فً رإٌا رأٌتها ما تذهب 
إسحاق، فلما رأى أنه لم ٌستفد من إبراهٌم شٌبا لمى إسحاق، فمال: أٌن تعمد ٌا إسحاق؟ لال: 

مال إسحاق: وما شؤنه ٌذبحنً، وهل لحاجة إبراهٌم لال: إن إبراهٌم إنما ٌذهب بن لٌذبحن ف

                                                                                                                                                                      

من لصٌدة مفضلٌة لجابر بن حتى التؽلبً وهى مختلؾ فى ، واللسان )تلل(، ٖٕٗ/ ٔدٌوان الهذلٌٌن (ٔ)
، وااللتضاب ص 112، 1٘ٗ، وهذا البٌت مع آخرٌن فى النمابض ص ٕٗٗ -ٕٔٗعزوها. انظر: الشرح 

 .1ٕٙ، وشواهد الكشاؾ: 5ٔٔ، وشواهد المؽنً: ص 5ٖٗ
 .2ٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٕ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .21-2ٙ/ٕٔالطبري:  أخرجه (ٗ)
 .ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .21/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .51/ٖ(:صٖٕٙ٘اخرجه عبدالرزاق) (5)
 .21/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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رأٌت أحدا ٌذبح ابنه؟ لال: ٌذبحن هلل لال: فإن ٌذبحنً هلل أصبر، وهللا لذلن أهل، فلما رأى أنه لم 
ٌستفد من إسحاق شٌبا جاء إلى سارة فمال: أٌن ٌذهب إسحاق؟ لالت: ذهب مع إبراهٌم لحاجته 

ذبح ابنه؟ لال: ٌذبحه هلل لالت: فإن ذبحه هلل، فمال: إنما ذهب به لٌذبحه فمالت: وهل رأٌت أحدا ٌ
فإن إبراهٌم وإسحاق هلل، وهللا لذلن أهل، فلما رأى أنه لم ٌستفد منهما شٌبا أتى الجمرة، فانتفخ 
حتى سد الوادي، ومع إبراهٌم الملن فمال الملن: ارم ٌا إبراهٌم، فرمى بسبع حصٌات، ٌكبر فً 

م انطلك حتى أتً الجمرة الثانٌة، فانتفخ حتى سد الوادي أثر كل حصاة فؤفرج له عن الطرٌك، ث
فمال له الملن: ارم ٌا إبراهٌم، فرمى بسبع حصٌات، ٌكبر فً أثر كل حصاة، فؤفرج له عن 
الطرٌك ثم انطلك حتى أتى الجمرة الثالثة، فانتفخ حتى سد الوادي علٌه فمال له الملن: ارم ٌا 

ثر كل حصاة، فؤفرج له عن الطرٌك حتى أتى إبراهٌم فرمى بسبع حصٌات، ٌكبر فً أ
 .(ٔ)المنحر"

 وفً الذبٌح لوالن :
فً -، وعلً بن ابً طالب(ٕ). لاله العباس بن عبدالمطلب-علٌه السبلم-أحدهما : أنه إسحاق

، (ٙ)، وكعب األحبار(٘) -فً رواٌة-، وابن عباس(ٗ)-فً رواٌة-، وعبدهللا بن مسعود(ٖ)-رواٌة
، وابن (ٓٔ)، وابن أبً الهذٌل(5)عبٌد بن عمٌر، و(1)، ومسروق(2)-رواٌةفً -وسعٌد بن المسٌب

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، وأبو مٌسرة(ٔٔ)وابن سابط
لال أبو األحوص: "افتخر رجل عند ابن مسعود، فمال: أنا فبلن بن فبلن ابن األشٌاخ  

 .(ٗٔ)هللا"الكرام، فمال عبد هللا: ذان ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق ذبٌح هللا بن إبراهٌم خلٌل 
لال ٌوسؾ للمِلن فً وجهه: ترؼب أن تؤكل معً، وأنا وهللا ٌوسؾ بن  لال أبو مٌسرة:" 

ًّ هللا، ابن إسحاق ذبٌح هللا، ابن إبراهٌم خلٌل هللا"  .(٘ٔ)ٌعموب نب
، وأبو (2ٔ)، وعبد هللا بن مسعود(ٙٔ)-رضً هللا عنه-. لاله علً -علٌه السبلم-الثانً: أنه إسماعٌل

، وسعٌد بن (ٕٕ)، وأبو الطفٌل(ٕٔ)، والحسن(ٕٓ)، وابن عمر(5ٔ)-فً رواٌة-وابن عباس، (1ٔ)هرٌرة

                                                           

 .ٖٕٕٖ-ٕٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕٖ2ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)25/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .52/ ٖ(:صٕٖٕ٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .52/ ٖ(:صٖٖٕ٘، وتفسٌر عبدالرزاق)1ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٓ-25/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٕ-1ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .55/ٖ(:صٕٕٗ٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق) (2)
 .1ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .15/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .1ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٙٔ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (2ٔ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (1ٔ)
 .1ٖ-1ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .1ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٓ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: 1٘، 1ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٕٕ)
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، وأبو (٘)، ودمحم بن كعب المرظً(ٗ)، وعامر الشعبً(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)المسٌب
 .(2)، وأبو صالح(ٙ)وأبو جعفر دمحم بن علً

 .(1)بت الٌهود"الَمْفِدّي إسماعٌل، وزعمت الٌهود أنه إسحاق وكذ لال ابن عباس:" 
إن الذي أمر هللا إبراهٌم بذبحه من بنٌه إسماعٌل، وإنا لنجد ذلن فً  لال دمحم بن كعب:" 

كتاب هللا فً لصة الخبر عن إبراهٌم وما أُمر به من ذبح ابنه إسماعٌل، وذلن أن هللا ٌمول، حٌن 
اِلِحٌَن{، ٌمول:  بشرناه فرغ من لصة المذبوح من إبراهٌم، لال: }َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًٌِّا ِمَن الصَّ

بإسحاق ومن وراء إسحاق ٌعموب، ٌمول: بابن وابن ابن، فلم ٌكن لٌؤمره بذبح إسحاق وله فٌه 
 .(5)من هللا الموعود ما وعده هللا، وما الذي أمر بذبحه إال إسماعٌل"

 .(ٓٔ)الصحٌح أن الذبٌح إسماعٌل علٌه السبلم" لال أبو حاتم:" 
ٌْن بالكعبة هو إسماعٌل، لال: وكان لَْرنالال الشعبً:"   .(ٔٔ)"الكبش َمنُوَط
لكل لوم حجة لٌس هذا موضعها، وأصحابنا ٌنصرون المول  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕٔ)األول"

اِلِحٌَن{  لال الزجاج:"  وحجة من لال إنه إسماعٌل لوله: }َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًٌِّا ِمَن الصَّ
[، وحجة من لال إنه اسحاق، لال: كانت فً إسحاق بشارتان األولى فبشرناه ٕٔٔ]الصافات : 

هما بؽبلم حلٌم، فلما استسلم للذبح واستسلم إبراهٌم لذبحه بشر به نبٌا من الصالحٌن. والمول فٌ
 .(ٖٔ)كثٌر وهللا أعلم أٌهما كان الذبٌح"

وأولى المولٌن بالصواب فً الَمْفدّي من ابنً إبراهٌم خلٌل الرحمن على  لال الطبري:" 
نَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم{ فذكر أنه فَدى الؽبلَم  ٌْ ظاهر التنزٌل لول من لال: هو إسحاق، ألن هللا لال: }َوفََد

ر به إبراهٌم حٌن سؤله أن ٌهب له ولًدا صالًحا من الصالحٌن، فمال: }رَ  ّبِ َهْب الحلٌَم الذي بُّشِ
اِلِحٌَن{ فإذ كان المفِدّي بالذبح من ابنٌه هو المبشَّر به، وكان هللا تبارن اسمه لد بٌن  ِلً ِمَن الصَّ
ر به هو إسحاق، ومن وراء إسحاق ٌعموب، فمال جل ثناإه: }فَبَشَّْرنَاَها  فً كتابه أن الذي بُّشِ

ً كل موضع من المرآن ذكر تبشٌره إٌاه بولد، فإنما بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب{ وكان ف
ًّ به إسحاق، كان بٌَّنا أن تبشٌره إٌاه بموله: }فَبَشَّْرنَاهُ بِؽبُلٍم َحِلٌٍم{ فً هذا الموضع نحو  هو معن

 سابر أخباره فً ؼٌره من آٌات المرآن.
وبعد: فإن هللا أخبر جل ثناإه فً هذه اآلٌة عن خلٌله أنه بشَّره بالؽبلم الحلٌم عن مسؤلته 
إٌاه أن ٌهب له من الصالحٌن، ومعلوم أنه لم ٌسؤله ذلن إال فً حال لم ٌكن له فٌه ولد من 
 الصالحٌن، ألنه لم ٌكن له من ابنٌه إال إمام الصالحٌن، وؼٌر موهم منه أن ٌكون سؤل ربه فً
هبة ما لد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلن كذلن فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره فً هذا 
الموضع هو الذي ذكر فً سابر المرآن أنه بشَّره به وذلن ال شن أنه إسحاق، إذ كان المفدّي هو 

أن ٌكون  المبشَّر به. وأما الذي اعتّل به من اعتّل فً أنه إسماعٌل، أن هللا لد كان وعد إبراهٌم
له من إسحاق ابن ابن، فلم ٌكن جابزا أن ٌؤمره بذبحه مع الوعد الذي لد تمدم; فإن هللا إنما أمره 

                                                           

 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٔ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٕ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: 1ٙ، 1ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: 1ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: 1ٗ،1٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔسٌر ابن ابً حاتم: انظر: تف (ٙ)
 . أورده بدون إسناد.ٖٕٕٖ/ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (2)
 .1ٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .1٘-1ٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٕٕٖ/ٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٓٔ)
 .1ٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٖزاد المسٌر:  (ٕٔ)
 . ٖٔٔ/ٗمعانً المرآن: (ٖٔ)
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بذبحه بعد أن بلػ معه السعً، وتلن حال ؼٌر ممكن أن ٌكون لد ُولد إلسحاق فٌها أوالد، فكٌؾ 
بموله }َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق الواحد؟ وأما اعتبلل من اعتل بؤن هللا أتبع لصة المفدّي من ولد إبراهٌم 

نَبًٌِّا{ ولو كان المفدّي هو إسحاق لم ٌبشَّر به بعد، ولد ولد، وبلػ معه السعً، فإن البشارة بنبوه 
إسحاق من هللا فٌما جاءت به األخبار جاءت إبراهٌم وإسحاق بعد أن فُِدي تكرمة من هللا له على 

، ولد تمدمت الرواٌة لبُل عمن لال ذلن. وأما اعتبلل صبره ألمر ربه فٌما امتحنه به من الذبح
من اعتّل بؤن لرن الكبش كان معلما فً الكعبة فؽٌر مستحٌل أن ٌكون ُحمل من الشام إلى 
الكعبة. ولد ُروي عن جماعة من أهل العلم أن إبراهٌم إنما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام، وبها 

 .(ٔ)أراد ذبحه"
هٌم ابنه إسحاق وهو ابن سبع سنٌن وولدته سارة وهً بنت لال ابن جرٌج: ذبح إبرا

 .(ٕ)تسعٌن سنة"
الصخرة التً بمنى بؤصل ثبٌر هً الصخرة التً ذبح علٌها إبراهٌم  لال ابن عباس:" 

فداء ابنه، هبط علٌه من ثبٌر كبش أعٌن ألرن، له ثؽاء، فذبحه، وهو الكبش الذي لربه ابن آدم 
 .(ٖ)فدى به إسحاق" فتمبل منه، فكان مخزونا حتى

عن العباس بن عبد المطلب لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال نبً هللا داود: ٌا رب أسمع  
الناس ٌمولون: رب إبراهٌم، وإسحاق، وٌعموب، فاجعلنً رابعا لال: إن إبراهٌم ألمً فً النار 

ٌوسؾ وتلن بلٌة لم فصبر من أجلً، وإن إسحاق جاد لً بنفسه، وإن ٌعموب ؼاب، عنه 
 .(ٗ)تنلن"

بسند ضعٌؾ عن أبً هرٌرة رضً هللا، عنه لال: لال رسول هللا عن ابن أبً حاتم  
ملسو هيلع هللا ىلص،: "إن هللا خٌرنً بٌن أن ٌؽفر لنصؾ أمتً أو شفاعتً فاخترت شفاعتً ورجوت أن تكون 

 لما فرج عن إسحاق كرب أعم ألمتً ولوال الذي سبمنً به العبد الصالح لعجلت دعوتً إن هللا
الذبح لٌل له: ٌا أبا إسحاق، سل تعطه لال: أما وهللا ال تعجلها لبل نزؼات الشٌطان، اللهم من 

 .(٘)مات ال ٌشرن بن شٌبا لد أحسن، فاؼفر له"
 

 المرآن
ٌْنَاهُ أَْن ٌَاإِْبَراِهٌُم ) ْإٌَا إِنَّا َكذَِلَن ٗٓٔ}َونَاَد ْلَت الرُّ ({ ]الصافات ٘ٓٔنَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن )( لَْد َصدَّ

 :ٔٓٗ-ٔٓ٘] 
 التفسٌر: 

ونادٌنا إبراهٌم فً تلن الحالة العصٌبة: أن ٌا إبراهٌم، لد فعلَت ما أُمرت به وَصدَّْلَت رإٌان، إنا 
 كما جزٌنان على تصدٌمن نجزي الذٌن أحسنوا مثلن، فنخلِّصهم من الشدابد فً الدنٌا واآلخرة.

ٌْنَاهُ أَْن ٌَاإِْبَراِهٌُم )لوله تعالى:}  ْإٌَا{ ]الصافات : َٗٓٔونَاَد [، ٘ٓٔ-ٗٓٔ( لَْد َصدَّْلَت الرُّ
أي:" ونادٌنا إبراهٌم فً تلن الحالة العصٌبة: أن ٌا إبراهٌم، لد فعلَت ما أُمرت به وَصدَّْلَت 

 .(ٙ)رإٌان"
 .(2)أي : لد حصل الممصوُد من رإٌان بإضجاعن ولدن للذبح" لال ابن كثٌر:" 
ْإٌَاعن ابن زٌد، لوله:}  ابتلٌَت بببلء عظٌم أمرت أن تذبح ابنن، لال:  {، لال:"َصدَّْلَت الرُّ

 .(1)وهذا من الببلء المكروه وهو الشّر ولٌس من ببلء االختبار"

                                                           

(ٔ) . 
 .ٕٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .ٕٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٖٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕٖ٘ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓ/2تفسٌر ابن كثٌر : (2)
 .25/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
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لما أمر إبراهٌم علٌه السبلم بالمناسن عرض له الشٌطان، عند  لال ابن عباس:" 
المسعى، فسابمه فسبمه إبراهٌم علٌه السبلم، ثم ذهب به جبرٌل علٌه السبلم إلى جمرة العمبة 
فعرض له الشٌطان، فرماه بسبع حصٌات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه 

عٌل علٌه السبلم لمٌص أبٌض فمال: ٌا أبت لٌس لً بسبع حصٌات ثم تله للجبٌن وعلى إسما
ثوب تكفنً فٌه ؼٌره، فؤخلعه حتى تكفنً فٌه، فعالجه لٌخلعه، فنودي من خلفه: أن ٌا إبراهٌم لد 

 .(ٔ)صدلت الرإٌا فالتفت فإذا كبش أبٌض، أعٌن ألرن فذبحه"
[، أي:" إنا كما جزٌنان على ٘ٓٔلوله تعالى:}ِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الصافات :  

 .(ٕ)تصدٌمن نجزي الذٌن أحسنوا مثلن، فنخلِّصهم من الشدابد فً الدنٌا واآلخرة"
أي : هكذا نصرؾ عمن أطاعنا المكاره والشدابد، ونجعل لهم من أمرهم  لال ابن كثٌر:" 

َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا.  ٌُْث ال ٌَْحتَِسُب َوَمْن فرجا ومخرجا ، كموله تعالى:}َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح
ٍء لَْدًرا { ]الطبلق ًْ ُ ِلُكّلِ َش َ بَاِلُػ أَْمِرِه لَْد َجعََل َّللاَّ ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ [، ولد ٖ،  ٕ:  ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

من الفعل ،  استدل بهذه اآلٌة والمصة جماعة من علماء األصول على صحة النسخ لبل التمكن
خبلفا لطابفة من المعتزلة ، والداللة من هذه ظاهرة ، ألن هللا تعالى شرع إلبراهٌم َذْبَح ولده ، 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء ، وإنما كان الممصود من شرعه أوال إثابة الخلٌل على الصبر 

 .(ٖ)على ذبح ولده وعزمه على ذلن"
 

 المرآن
 [ٙٓٔ({ ]الصافات : ٙٓٔاْلباََلُء اْلُمبٌُِن )} إِنَّ َهَذا لَُهَو 

 التفسٌر: 
 إن األمر بذبح ابنن هو االبتبلء الشاق الذي أبان عن صدق إٌمانن.

أي : االختبار الواضح الجلً ; حٌث أمر بذبح ولده ، فسارع إلى ذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)["2ٖاِهٌَم الَِّذي َوفَّى { ]النجم : مستسلما ألمر هللا ، منمادا لطاعته ; ولهذا لال تعالى:}َوإِْبرَ 

 .(٘)هذا فى الببلء الذي نزل به فً أن ٌذبح ابنه" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم )  [5ٓٔ({ ]الصافات : 5ٓٔ}َوفََد

 التفسٌر: 
 واستنمذنا إسماعٌل، فجعلنا بدٌبل عنه كبًشا عظًٌما.

ٌمول: وفدٌنا إسحاق بذبح عظٌم، والفدٌة: الجزاء، ٌمول: جزٌناه بؤن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظٌم، وأنمذناه من الذبح"

 .(2)الذبح: الكبش، وكل ما أعددته للذبح فهو ذبح" لال الفراء:" 
بلن وبٌن الذبح: المذبوح، والذّبح: الفعل، تمول العرب: لد كان بٌن بنى ف لال أبو عبٌدة:" 

 .(1)بنى فبلن ذبح عظٌم لتلى كثٌرة"
ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم{، لال: كبش"  .(ٔ)ذبح كبش" وفً رواٌة:" .(5)عن ابن عباس: "}َوفََد

                                                           

 .ٕٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕٖٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٓ/2تفسٌر ابن كثٌر : (ٖ)
 .ٖٓ/2تفسٌر ابن كثٌر : (ٗ)
 .25/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .25/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٖٓ/ٕمعانً المرآن:  (2)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .12/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
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لال ابن عباس: "سمع صوتا ، ولد أضجعه لٌذبحه ، فالتفت ، فإذا هو بكبش فؤخذه  
 .(ٕ)فذبحه"

 . (ٖ)لال ابن عباس: "هو إسماعٌل وكان ذلن بمنى"
 .(ٗ)لال عبٌد بن عمٌر: "ذُبِح بالَممام"

 .(٘)ولال مجاهد: "ذبح بمنًى فً الَمْنَحر"
 .(ٙ)ولال كعب: "هو إسحاق ، وكان ذلن بالشام"

 .(2)كان اسم كبش إبراهٌم: جرٌر" لال الحسن:" 
ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم{ ]الصافات : اختلؾ أهل العلم فً    [، على ألوال:2ٓٔ}َوفََد

 . (1)أحدها : أنه فدى بوعل أنزل علٌه من ثبٌر، لاله ابن عباس
 .(5)األوعال: التٌوس الجبلٌة" لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)ما فدي إسماعٌل إال بتٌس من األروّي أهبط علٌه من ثبٌر" لال الحسن:" 
الكبش اسمه: رزٌن، وكان من الوعل رعً فً الجنة أربعٌن سنة لبل أن  ولال مماتل:" 

 .(ٔٔ)ٌذبح"
، (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)-فً رواٌة-، وابن عباس(ٕٔ)الثانً : أنه فدي بكبش. لاله علً بن ابً طالب

 .(٘ٔ)وحكاه النحاس عن أهل التفسٌر

 .(ٙٔ)والصحٌح الذي علٌه األكثرون أنه فُدي بكبش" لال ابن كثٌر:" 
 .(2ٔ)التفَت فإذا كبش، فؤخذه فذبحه" لال ابن عباس:" 
 .(1ٔ)كبش أبٌض ألرن أعٌن مربوط بَسُمَرة فً ثَبٌِر" لال علً:" 
 .(5ٔ)التفت، ٌعنً ابراهٌم، فإذا بكبش، فؤخذه وخلَّى عن ابنه" لال السدي:" 
لال ابن إسحاق: "وٌزعم أهل الكتاب األول وكثٌر من العلماء أن ذبٌحة إبراهٌم التً  

 .(ٕٓ)فدى بها ابنه كبش أملح الرن أعٌن"
خرج علٌه كبش من الجنة لد رعاها لبل ذلن أربعٌن خرٌفا، فؤرسل  لال ابن عباس:" 

إبراهٌم ابنه واتبع الكبش، فؤخرجه إلى الجمرة األولى فرمً بسبع حصٌات، فؤفلته عنده، فجاء 
الجمرة الوسطى، فؤخرجه عندها، فرماه بسبع حصٌات، ثم أفلته فؤدركه عند الجمرة الكبرى، 

ها، ثم أخذه فؤتى به المنحر من ِمنَى، فذبحه; فوالذي نفس ابن فرماه بسبع حصٌات، فؤخرجه عند

                                                                                                                                                                      

 .11/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 51/ٖ(:ص1ٖٕ٘أخرجه عبدالرزاق) (ٕ)
 .51/ٖ(:صٕٓٗ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .12/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .12/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .51/ٖ(:صٕٓٗ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٙ)
 .ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .15/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .15/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .12/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .11/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .11/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: إعراب المرآن:  (٘ٔ)
 .ٖٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
 .11/ٕٔأخرجه الطبري:  (2ٔ)
 .12/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
 .11/ٕٔاخرجه الطبري:  (5ٔ)
 .15/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٓ)
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عباس بٌده، لمد كان أّول اإلسبلم، وإن رأس الكبش لمعلك بمرنٌه عند مٌزاب الكعبة لد ُحّش، 
 .(ٔ)ٌعنً ٌبس"

 -َولدت عامة أهل دارنا  -عن صفٌة بنت شٌبة لالت : "أخبرتنً امرأة من بنً سلٌم  
ولال مرة : إنها سؤلت عثمان : لم دعان النبً صلى  - إلى عثمان بن طلحة أرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

هللا علٌه وسلم ؟ لال : لال : "إنً كنُت رأٌت لرنً الكبش ، حٌن دخلت البٌت ، فنسٌت أن 
ْرهما ، فإنه ال ٌنبؽً أن ٌكون فً البٌت شًء ٌشؽل المصلً". لال  آمرن أن تخمرهما ، فََخمَّ

 .(ٕ): لم ٌزل لرنا الكبش معلمٌن  فً البٌت حتى احترق البٌت ، فاحترلا"سفٌان 
فتمبل منه، الثالث : أنه فدي بكبش أنزل علٌه من الجنة وهو الكبش الذي لربه هابٌل بن آدم 

 .(ٖ). لاله ابن عباسوكان ٌرعى فً الجنة حتى فدى به إسماعٌل
 .(ٗ)الكبش الذي ذبحه إبراهٌم هو الكبش الذي لربه ابن آدم فتمبل منه" لال ابن عباس:" 
  .(٘)أنه فدي بشاة: وهً األنثى من الضؤن من الؽنم. وهذا لول مجاهدالرابع: 

 .(ٙ)الذبح العظٌم: شاة" لال مجاهد:"
 .(2)عن ابن عباس: "لو تمت تلن الذبٌحة لكانت سنة وذبح الناس أبناءهم" 
 [، خمسة وجوه:2ٓٔلوله:}َعِظٌٍم{ ]الصافات : وفً  

 .(1)أحدها : ألنه لد رعى فً الجنة، لاله ابن عباس
كان الكبش الذي ذبحه إبراهٌم رعى فً الجنة أربعٌن سنة، وكان  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(5)كبشا أملح، صوفه مثل الِعْهِن األحمر"
 .(ٓٔ)كبش لد رعً فً الجنة أربعٌن خرٌفا" لال علً بن ابً طالب:" 

 .(ٔٔ)، لاله الحسنوذلن ذبحه بدٌن إبراهٌمالثانً : ألنه ذبح بحك 
ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم{   عن عمرو بن عبٌد، عن الحسن أنه كان ٌمول: "ما ٌمول هللا: }َوفََد

ٌوم المٌامة، فاعلموا أن الذبٌحة لذبٌحته التً ذبح فمط، ولكنه الذَّبح على دٌنه، فتلن السُّنَّة إلى 
وا عباد هللا"  .(ٕٔ)تدفع ِمٌتة السُّوء، فضحُّ

 .(ٖٔ)الثالث : ألنه ذبح متمبل ، لاله مجاهد
 .(ٗٔ)الرابع : ألنه عظٌم البركة. حكاه الماوردي

 .(٘ٔ)حكاه الزمخشري. ألنه ولع فداء عن ولد إبراهٌمالخامس: 
وفً  . (ٙٔ)فً األضاحى. حكاه الزمخشري ألنه ضخم الجثة سمٌن، وهً السنةالسادس : 

راِط » الحدٌث:  .(ٔ)«اْستَْفِرُهوا َضحاٌاُكْم فإنَّها َمطاٌاُكْم على الّصِ
                                                           

 .15/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
وهذا دلٌل مستمل على أنه إسماعٌل ، علٌه السبلم ، فإن  . ولال:"ٖٔ/2(، وتفسٌر ابن كثٌر: 1ٙ/ٗالمسند )(ٕ)

( خلفا عن سلؾ وجٌبل بعد جٌل ، إلى أن بعث هللا رسوله ٔلرٌشا توارثوا لرنً الكبش الذي فدي به إبراهٌم )
 ملسو هيلع هللا ىلص".

 .12/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .12/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .11/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .11/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .٘٘/ٗحكاه عنه الزمخشري فً الكشاؾ:  (2)
 .5ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .11/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗٔ)
 .٘٘/ٗانظر: الكشاؾ:  (٘ٔ)
 .٘٘/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٙٔ)
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وال لول فً ذلن أصح مما لال هللا جّل ثناإه، وهو أن ٌمال: فداه هللا بِذبح  لال الطبري:" 
  .(ٕ)عظٌم، وذلن أن هللا عم وصفه إٌاه بالعظم دون تخصٌصه، فهو كما عمه به"

عن عكرمة، "أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل علٌه أن ٌنحر نفسه، فؤمره بمبة من 
كنت أفتٌته بكبش ألجزأه أن ٌذبح كبشا، فإن هللا لال فً  اإلبل، لال: فمال ابن عباس بعد ذلن: لو

ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌٍم{"  .(ٖ)كتابه: }َوفََد
 

 المرآن
ٌِْه فًِ اآْلِخِرٌَن )  [7ٓٔ({ ]الصافات : 7ٓٔ}َوتََرْكنَا َعلَ

 التفسٌر: 
 وأبمٌنا إلبراهٌم ثناًء حسنًا فً األمم بعده.

 .(ٗ)وأبمٌنا علٌه فٌمن بعده إلى ٌوم المٌامة ثناًء حسنا" لال الطبري: ٌمول:" 
أي: وأبمٌنا علٌه ثناء صادلا فً اآلخرٌن، كما كان فً األولٌن، فكل ولت  لال السعدي:" 

 .(٘)"بعد إبراهٌم علٌه السبلم، فإنه فٌه محبوب معظم مثنً علٌه
 .(ٙ)أي: فً األمم اآلخرة التً تؤتً بعده" { "فًِ اآْلِخِرٌنَ لال الشوكانً:} 
 .(2)أبمى هللا علٌه الثناء الحسن فً اآلخرٌن" لال لتادة:" 
سؤل إبراهٌُم، فمال: }َواْجعَْل ِلً ِلَساَن ِصْدٍق فًِ اآلِخِرٌَن{، لال: فترن هللا  لال ابن زٌد:" 

علٌه الثناء الحسن فً اآلخرٌن، كما ترن اللساَن السَّْوء على فرعون وأشباهه كذلن ترن اللسان 
 .(1)الصدق والثناء الصالح على هإالء"

ٌِْه فًِ وفً لوله تعالى:   [، لوالن:1ٓٔاآْلِخِرٌَن{ ]الصافات : }َوتََرْكنَا َعلَ
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، والسدي(5)أحدهما : الثناء الحسن ، لاله لتادة

 .(ٕٔ)ٌُْذَكر بخٌر" لال ابن عباس:" 
أي: أبمٌنا له ذكرا حسنا فً اآلخرٌن، كؤنه لال: تركنا علٌه ثناء حسنا،  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٖٔ)فحذؾ الثناء الحسن لعلم المخاطب بما أراد"
 .(ٗٔ)الثانً : هو السبلم على إبراهٌم . حكاه الطبري

 
 المرآن

 [7ٓٔ({ ]الصافات : 7ٓٔ}َساَلٌم َعلَى إِْبَراِهٌَم )
                                                                                                                                                                      

( من طرٌك الماضى عبد 5ٕٔ/ٖ( وذكره أًٌضا: الرافعى فى التدوٌن )1ٕٙ، رلم 1٘/ٔأخرجه الدٌلمى )(ٔ)
ٌرة. ( : رواه الدٌلمى بسند ضعٌؾ جدًّا عن أبى هرٖٖٔ/ٔالجبار بسنده عن أبى هرٌرة. لال العجلونى )

 ( .ٕٔ، ٕٓوالحدٌث موضوع كما لال الحافظ أحمد الؽمارى فى المؽٌر )ص
ومن ؼرٌب الحدٌث: "استفرهوا ضحاٌاكم": استكرموها، فضحوا بالكرٌمة الشابة الملٌحة الحسنة المنظر 

 .والسٌر
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .11/ٕٔأخرجه الطبري : (ٖ)
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٓٙسعدي: تفسٌر ال (٘)
 .٘ٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٙ)
 .5ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .5ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5٘/ٖ(:ص2ٕٕ٘، وتفسٌر عبدالرزاق)5ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٓٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٔٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٙٗٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٖٔ)
 .5ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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 التفسٌر: 
 هللا، ودعاٌء له بالسبلمة من كل آفة.تحٌةٌ إلبراهٌم من عند 

أَمنَة من هللا فً األرض إلبراهٌم أن ال ٌذكر من بعده إال بالجمٌل  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)من الذكر"

 .(ٕ)أي: وللنا له: علٌن السبلم فً المبلبكة واإلنس والجن" لال المراؼً:" 
ِ َوَسبلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن  لال السعدي:"  أي: تحٌته علٌه كموله: }لُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(ٖ)"اْصَطفَى{
 .(ٗ)الثناء الجمٌل"«: السبلم» لال الشوكانً:" 
الثناء الحسن، ٌمال له من بعده فً أهل األدٌان، فً «: السبلم»ٌعنً بـ لال مماتل:" 

 .(٘)الناس كلهم"
أراد الثناء الحسن علٌهم، وٌجوز أن ٌكون أراد لول المسلمٌن  العسكري:"لال أبو هبلل  

 .(ٙ)عند ذكر األنبٌاء علٌهم السبلم"
ولعل ذكر فً العالمٌن هنان وعدم ذكره هنا لما أن لنوح علٌه السبلم من  لال األلوسً:" 

براهٌم علٌه الشهرة لكونه كآدم ثان للبشر ونجاة من نجا من أهل الطوفان ببركته ما لٌس إل
 .(2)السبلم"
 

 المرآن
 [ٓٔٔ({ ]الصافات : ٓٔٔ}َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر: 
 كما جزٌنا إبراهٌم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا، نجزي المحسنٌن من عبادنا.

ٌمول: كما جزٌنا إبراهٌم على طاعته إٌانا وإحسانه فً االنتهاء إلى  لال الطبري: " 
 .(1)أمرنا، كذلن نجزي المحسنٌن"

 .(5)أي: مثل ذلن الجزاء العظٌم نجزي من انماد ألمر هللا" لال الشوكانً:" 
 .(ٓٔ)إشارة إلى إبماء ذكره الجمٌل فٌما بٌن األمم"«: ذلن» لال األلوسً:" 
}اْلُمْحِسنٌَِن{ فً عبادة هللا، ومعاملة خلمه، أن نفرج عنهم الشدابد، ونجعل  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"لهم العالبة، والثناء الحسن
 

 المرآن
 [ٔٔٔ({ ]الصافات : ٔٔٔ}إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر: 
 إنه من عبادنا المإمنٌن الذٌن أعَطوا العبودٌة حمها.

 .(ٕٔ)ٌمول: إن إبراهٌم من عبادنا المخلصٌن لنا اإلٌمان" لال الطبري: " 

                                                           

 .5ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٙ/ٖٕتفسٌر المراؼً:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .٘ٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٗ)
 .ٙٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .2ٕ٘الزجوه والنظابر:  (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٔروح المعانً:  (2)
 .5ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .٘ٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (5)
 .2ٕٔ/ٕٔروح المعانً:  (ٓٔ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .5ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: المصدلٌن بالتوحٌد" لال مماتل:" 
 .(ٕ)أي: الذٌن أعطوا العبودٌة حمها، ورسخوا فً اإلٌمان باهلل وتوحٌده" لال الشوكانً:" 

 .(ٕ)وتوحٌده"
بما أمر هللا باإلٌمان به، الذٌن بلػ بهم اإلٌمان إلى درجة الٌمٌن، كما  لال السعدي:أي:" 

 .(ٖ)لال تعالى: }َوَكَذِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواألْرِض َوِلٌَُكوَن ِمَن اْلُمولِنٌَِن{"
 

 المرآن
اِلِحٌَن )  [ٕٔٔلصافات : ({ ]إٔٔ}َوبَشَّْرنَاهُ بِِإْسَحاَق نَبًٌِّا ِمَن الصَّ

 التفسٌر: 
وبشَّرنا إبراهٌم بولده إسحاق نبًٌّا من الصالحٌن; جزاء له على صبره ورضاه بؤمر ربه، 

 وطاعته له.
 .(ٗ)وبشَّرنا إبراهٌم بإسحاق نبٌا شكرا له على إحسانه وطاعته" لال الطبري: ٌمول: " 
أي: بشرنا إبراهٌم بولد ٌولد له وٌصٌر نبٌا بعد أن ٌبلػ السن التً  لال الشوكانً:" 

 .(٘)ٌتؤهل فٌها لذلن"
هذه البشارة الثانٌة بإسحاق، الذي من ورابه ٌعموب، فبشر بوجوده  لال السعدي:" 

 .(ٙ)وبمابه، ووجود ذرٌته، وكونه نبٌا من الصالحٌن، فهً بشارات متعددة"
 .(2)ٌمول: وبشرنا إبراهٌم بنبوة إسحاق بعد العفو عنه" لال مماتل:" 
اِلِحٌَن{، لال: بنبوته"   .(1)عن السدّي: "}َوبَشَّْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبًٌِّا ِمَن الصَّ
 .(5)بشر به بعد ذلن نبٌا. بعد ما كان هذا من أمره لما جاد هلل بنفسه" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)بشر به مرتٌن، حٌن ولد، وحٌن نبا" لال ابن عباس:" 
إنما بشره به نبٌا حٌن فداه من الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)مولده"
ر بنبوته. لال: ولوله: }َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبًٌِّا{،  لال ابن عباس:"  لال بُّشِ

 .(ٕٔ)لال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد وهب هللا له نبوته"
ر إبراهٌم لسبع عشرة ومبة سنة"   .(ٖٔ)عن ضرار، عن شٌخ من أهل المسجد، لال: "بُّشِ

 
 المرآن
ٌَّتِِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلنَْفِسِه ُمبٌٌِن )}َوبَاَرْكنَا  ٌِْه َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ذُّرِ ({ ]الصافات : َٖٔٔعلَ
ٖٔٔ] 

 التفسٌر: 

                                                           

 .ٙٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٙٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .5ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٙٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (٘)
 .2ٓٙالسعدي: تفسٌر  (ٙ)
 .ٙٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .5ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٕٖ٘-ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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وأنزلنا علٌهما البركة. وِمن ذرٌتهما من هو مطٌع لربه، محسن لنفسه، وَمن هو ظالم لها ظلًما 
 بٌِّنًا بكفره ومعصٌته.

ٌِْه َوَعلَى إِْسَحاَق{ ]الصافات : لوله تعالى:}َوبَاَرْكنَ  على إبراهٌم وأنزلنا  [، أي:"ٖٔٔا َعلَ
 .(ٔ)"وإِسحاق بركات الدنٌا والدٌن

 .(ٕ)وباركنا على إبراهٌم وعلى إسحاق" لال الطبري: ٌمول:" 
: أنزلنا علٌهما البركة، التً هً النمو والزٌادة فً علمهما وعملهما  لال السعدي:"أي 

وذرٌتهما، فنشر هللا من ذرٌتهما ثبلث أمم عظٌمة: أمة العرب من ذرٌة إسماعٌل، وأمة بنً 
 .(ٖ)إسرابٌل، وأمة الروم من ذرٌة إسحاق"

وجعلنا منه  أي: وأفضنا علٌهما بركات الدنٌا واآلخرة، فكثرنا نسلهما لال المراؼً:" 
أنبٌاء ورسبل، وطلبنا من المسلمٌن فً صلواتهم أن ٌدعوا لهم بالبركة فٌمولوا: اللهم صل على 
دمحم وعلى آل دمحم، وبارن على دمحم وعلى آل دمحم كما باركت على إبراهٌم وآل إبراهٌم فً 

 .(ٗ)العالمٌن"
ٌَّتِِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلنَ  [، أي:" وِمن ْٖٔٔفِسِه ُمبٌٌِن{ ]الصافات : لوله تعالى:}َوِمْن ذُّرِ

 .(٘)ذرٌتهما من هو مطٌع لربه، محسن لنفسه، وَمن هو ظالم لها ظلًما بٌِّنًا بكفره ومعصٌته"
أي: ومن ذرٌتهما من أحسن فً عمله فآمن بربه وامتثل أوامره واجتنب  لال المراؼً:" 

نواهٌه، ومن ظلم نفسه ودساها بالكفر والفسوق والمعاصً. وفً ذلن تنبٌه إلى أن النسب ال أثر 
له فً الهدى والضبلل، وأن الظلم فً األعماب ال ٌعود إلى األصول بنمٌصة، وال عٌب علٌهم 

، 1ٔ، فاطر: ٘ٔاَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى { ]األنعام : ،اإلسراء: فً شىء منه كما لال: }وَ 
 .(ٙ)[ "2ٔٙٗالزمر: 
أي: منهم الصالح والطالح، والعادل والظالم الذي تبٌن ظلمه، بكفره  لال السعدي:" 

ٌِْه وعلى إسحاق{ ا لتضى ذلن وشركه، ولعل هذا من باب دفع اإلٌهام، فإنه لما لال: }َوبَاَرْكنَا َعلَ
البركة فً ذرٌتهما، وأن من تمام البركة، أن تكون الذرٌة كلهم محسنٌن، فؤخبر هللا تعالى أن 

 .(2)منهم محسنا وظالما، وهللا أعلم"
 .(1)المحسن: المطٌع هلل، والظالم لنفسه: العاصً هلل" لال السدي:" 
 .(5)أي: مإمن، وكافر" لال لتادة:" 
ٌَّتِِهَما ُمْحِسٌن{، ٌعنً بالمحسن: المإمن المطٌع هلل، المحسن فً َوِمْن لال الطبري: "}  ذُّرِ

طاعته إٌاه، }َوَظاِلٌم ِلنَْفِسِه ُمبٌٌِن{، وٌعنً بالظالم لنفسه: الكافر باهلل، الجالب على نفسه بكفره 
 .(ٓٔ)عذاب هللا وألٌم عمابه، }مبٌن{، ٌعنً: الذي لد أبان ظلمه نفسه بكفره باهلل"

 [:ٖٔٔ-55ٌات:]فوابد اآل
فضل الهجرة فً سبٌل هللا وأن أول هجرة كانت فً األرض هً هجرة إبراهٌم من العراق  -ٔ

 إلى الشام.
 بٌان أن الذبٌح هو إسماعٌل ولٌس هو إسحاق كما ٌمول البعض وكما ٌدعً الٌهود. -ٕ
 وجوب بر الوالدٌن وطاعتهما فً المعروؾ. -ٖ

                                                           

 .]بتصرؾ[2ٖ/ٖانظر: صفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .5ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .2ٙ/ٖٕتفسٌر المراؼً:  (ٗ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٙ/ٖٕتفسٌر المراؼً:  (ٙ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .5ٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٕٖ٘-ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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 عند ربه. فضل إبراهٌم وعلو ممامه وكرامته -ٗ
 فضل اإلحسان وجزاء المحسنٌن. -٘

 المرآن
ٌْنَاُهَما َولَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم )ٗٔٔ}َولَمَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن ) ({ ٘ٔٔ( َونَجَّ

 [٘ٔٔ-ٗٔٔ]الصافات : 
 التفسٌر: 

من الؽرق، وما كانوا فٌه ولمد مننَّا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة، ونجٌناهما ولومهما 
 من عبودٌة وَمذلَّة.

[، أي:" ولمد مننَّا على ٗٔٔلوله تعالى:}َولَمَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن{ ]الصافات :  
 .(ٔ)موسى وهارون بالنبوة والرسالة"

 .(ٕ)بالنبوة" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)أنعمنا علٌهما بالنبوة" لال الواحدي:" 
ولمد تفضلنا على موسى وهارون ابنً عمران، فجعلناهما  ٌمول:"لال الطبري:  

 .(ٗ)نبٌٌن"
المنة، على موسى وهارون هً فً النبوءة وسابر ما جرى معها من  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)مكانتها عند هللا تعالى"
 .(ٙ)"{، أي: أنعمناَمنَنَّا}لال السمعانً:" 
، ومنّان، وأَْمنَاٌن، وربّما أبدل من إحدى  لال الراؼب:"  : ما ٌوزن به، ٌمال: َمنٌّ الَمنُّ

النّونٌن ألؾ فمٌل: َمناً وأَْمنَاٌء، وٌمال لما ٌمّدر: ممنون كما ٌمال: موزون، والِمنَّةُ: النّعمة الثّمٌلة، 
 وٌمال ذلن على وجهٌن: 

ن: إذا أثمله بالنّعمة، وعلى ذلن لوله: }لَمَْد أحدهما: أن ٌكون ذلن بالفعل، فٌمال: منَّ فبلن على فبل
ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران:  ٌُْكْم{ ]النساء: َٗٙٔمنَّ َّللاَّ ُ َعلَ [ ، 5ٗ[ ، }َكذِلَن ُكْنتُْم ِمْن لَْبُل فََمنَّ َّللاَّ

 {[ ، }ٌَُمنُّ َعلى َمْن ٌَشاءُ ٗٔٔ}َولَمَْد َمنَنَّا َعلى ُموسى َوهاُروَن{ ]الصافات: 
[، وذلن على الحمٌمة ال ٘[ ، }َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا{ ]المصص: ٔٔ]إبراهٌم: 

 ٌكون إاّل هلل تعالى. 
والثانً: أن ٌكون ذلن بالمول، وذلن مستمبح فٌما بٌن الناس إاّل عند كفران النّعمة، ولمبح ذلن 

ولحسن ذكرها عند الكفران لٌل: إذا كفرت النّعمة حسنت المنّة. ، (2)«الِمنَّةُ تهدم الّصنٌعة»لٌل: 
ًَّ إِْسبلَمُكْم{ ]الحجرات:  ٌَْن أَن أَْسلَُموا لُْل ال تَُمنُّوا َعلَ [، فالمنّة منهم 2ٔالمنّة. ولوله: }ٌَُمنُّوَن َعلَ

 .(1)"بالمول..
ٌْنَاُهَما َولَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{   [، أي:" ونجٌناهما ٘ٔٔ]الصافات : لوله تعالى:}َونَجَّ

 .(5)ولومهما من الؽرق، وما كانوا فٌه من عبودٌة وَمذلَّة"
ونجٌناهما ولومهما من الؽم والمكروه العظٌم الذي كانوا فٌه من  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)ُعبودة آل فرعون، ومما أهلكنا به فرعون ولومه من الؽرق"

                                                           

 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٗٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٖ)
 .5ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٖٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (٘)
 .ٓٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .ٖٓ٘/ ٔ، والمستمصى 12ٕ/ ٕ، ومجمع األمثال ٙٙانظر أمثال أبً عبٌد ص (2)
 .221-222المفردات فً ؼرٌب المرآن:  (1)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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ٌْنَاُهَما َولَْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{، لال: من الؽرق"عن السّدّي، لوله:    .(ٔ)"}َونَجَّ
 .(ٕ)أي: من آل فرعون"ولال لتادة:"  
 .(ٖ)من فرعون ولومه" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)"أي: من الؽم العظٌم، وهو الؽرق والهبلن لال السمعانً:" 
 .(٘)استعباد فرعون إٌاهم وما كان ٌصٌبهم من جهته من الببلء" لال الواحدي:أي:" 
 .(2)"(ٙ)من الؽرق. أو من سلطان فرعون ولومه وؼشمهم لال الزمخشري:أي:" 
}اْلَكْرِب اْلعَِظٌِم{، هو تعبد المبط لهم، ثم جٌش فرعون لما لالت بنو  لال ابن عطٌة:" 

 .(1)،[ ثم البحر بعد ذلن"ٔٙإسرابٌل: }ِنَّا لَُمْدَرُكون{َ ]الشعراء: 
 

 المرآن
 [ٙٔٔ({ ]الصافات : ٙٔٔ}َونََصْرنَاُهْم فََكانُوا ُهُم اْلؽَاِلبٌَِن )

 التفسٌر: 
 والنصرة والؽلبة على فرعون وآله.ونصرناهم، فكانت لهم العزة 

ٌمول: ونصرنا موسى وهارون ولومهما على فرعون وآله بتؽرٌمناهم،  لال الطبري: " 
 .(5)}فََكانُوا ُهُم اْلؽَاِلبٌَِن{ لهم"

}ونصرناهم{ ٌعنً: موسى وهارون ولومهما، }فكانوا هم الؽالبٌن{ على  لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)المبط"

 .(ٔٔ)أي: مع ضعفهم ولوة فرعون ولومه" لال الماسمً:" 
 .(ٕٔ)"}َونََصْرناُهْم{، الضمٌر لهما ولمومهما لال الزمخشري:" 
الضمٌر فً }نََصْرناُهْم{ عابد على الجماعة المتمدم ذكرها وهم  لال ابن عطٌة:" 

: أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضمٌرهما (ٖٔ)، ولال لوم« موسى وهارون ولومهما»
 .(ٗٔ)تفخٌما، وهذا مما تفعله العرب تكنً عمن تعظم بكناٌة الجمع"مخرج الجمع 

الضمٌر لموسى وهرون ولومهما، ألن لبله:}ونجٌناهما لال المرطبً: الصواب: أن " 
 .(ٔ)ولومهما{"

                                                           

 .5ٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٕٖ٘-ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٗٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .ٓٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (٘)
 .الظلم« : الؽشم»فً الصحاح (ٙ)
 .5٘/ٗالكشاؾ:  (2)
 .1ٖٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (1)
 .5ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٔ٘/2تفسٌر البؽوي:  (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/1محاسن التؤوٌل:  (ٔٔ)
 .5٘/ٗالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٖٔ)

ًّ  لال الفراء:" فجعلهما كالجمع، ثم ذكرهما بعد ذلن اثنٌن وهذا من سعة العربٌة: أن ٌُذهب بالربٌس: النَّبِ
واألمٌر وشبهه إلى الجمع ِلجنوده وأتباعه، وإلى التوحٌد ألنه واحد فًِ األصل. ومثله: }َعلى َخْوٍؾ ِمْن فِْرَعْوَن 

ى الجمع أال َوَمبَلِبِهْم{، وفى موضع آخر }َوَمؤَلَهُ{، وُربّما ذهبت العرب باالثنٌن إلى الجمع كما ٌُذهب بالواِحِد إل
 ترى أنن تُخاطب الرجل فتمول:

ما أحسنتم وال أجملتم، وأنت ترٌده بعٌنه، وٌمول الرجل ِلْلفُتٌْا ٌُفتً بَِها: نحن نمول: كذا وكذا وهو ٌرٌد نفسه. 
ُروا اْلِمْحراَب{، ثُمَّ أعاد ذكرهم«: سورة ص»ومثل ذلن لوله فى  ا بالتثنٌة إذ لَاَل: }َوَهْل أَتاَن نَبَؤُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ

 }َخْصَماِن بؽى بعضنا على بعض{".
 .1ٖٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)وكانا شرٌكٌن فً الرسالة، وكان موسى أفضلهما " لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)فرعون ولومه، وبنصرته علٌهم" مّن علٌهما بالنبوة، وبالنجاة من لال المشٌري:" 

 
 المرآن

ٌْنَاُهَما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبٌَِن ) َراَط اْلُمْستَِمٌَم )5ٔٔ}َوآتَ ٌْنَاُهَما الّصِ ٌِْهَما فًِ 7ٔٔ( َوَهَد ( َوتََرْكنَا َعلَ
 [7ٔٔ-5ٔٔ({ ]الصافات : 7ٔٔاآْلِخِرٌَن )
 التفسٌر: 

الطرٌك المستمٌم الذي ال اعوجاج فٌه، وهو اإلسبلم دٌن هللا وآتٌناهما التوراة البٌنة، وهدٌناهما 
 الذي ابتعث به أنبٌاءه، وأبمٌنا لهما ثناًء حسنًا وذكًرا جمٌبل فٌمن بعدهما.

ٌْنَاُهَما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبٌَِن{ ]الصافات :   [، أي:" وآتٌناهما التوراة 2ٔٔلوله تعالى:}َوآتَ
 .(ٗ)البٌنة"

وآتٌنا موسى وهارون التوراة المتبٌِّن ُهَدى ما فٌه وتفصٌله  :"لال الطبري: ٌمول 
 .(٘)وأحكامه"
ٌْنَاُهَما اْلِكتَاَب اْلُمْستَبٌِن{، لال: التوراة"عن لتادة:"   .(ٙ)لوله: } َوآتَ
 .(2)}اْلِكتَاَب اْلُمْستَبٌِن{، أي: المستنٌر وهو التوراة" لال البؽوي:" 
 .(1) البلٌػ فً بٌانه وهو التوراة" لال الزمخشري:أي:" 
}اْلِكتَاَب اْلُمْستَبٌِن{: التوراة، ٌمال استبان كذا أي صار بٌنا، واستبانه  لال المرطبً: " 

 .(5)فبلن مثل تبٌن الشًء بنفسه وتبٌنه فبلن"
َراَط اْلُمْستَِمٌَم{ ]الصافات :   ٌْنَاُهَما الّصِ وهدٌناهما الطرٌك [، أي:" 1ٔٔلوله تعالى:}َوَهَد

 .(ٓٔ)المستمٌم الذي ال اعوجاج فٌه، وهو اإلسبلم دٌن هللا الذي ابتعث به أنبٌاءه"
وهدٌنا موسى وهارون الطرٌك المستمٌم، الذي ال اعوجاج فٌه  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)وهو اإلسبلم دٌن هللا، الذي ابتعث به أنبٌاءه"
 .(ٕٔ)اإلسبلم، الطرٌك إلى الجنة" لال ٌحٌى:" 

َراَط اْلُمْستَِمٌَم{، اإلسبلم" ٌْنَاُهَما الّصِ  .(ٖٔ)عن لتادة: "}َوَهَد
صراط أهل اإلسبلم، وهً صراط الذٌن أنعم هللا علٌهم ؼٌر  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗٔ) المؽضوب علٌهم وال الضالٌن"

 .(٘ٔ)الدٌن الموٌم الذي ال اعوجاج فٌه وهو دٌن اإلسبلم" لال المرطبً: أي:" 
ٌِْهَما فًِ اآْلِخِرٌَن{ ]الصافات :  لوله  [، أي:" وأبمٌنا لهما ثناًء 5ٔٔتعالى:}َوتََرْكنَا َعلَ

 .(ٔ)حسنًا وذكًرا جمٌبل فٌمن بعدهما"

                                                                                                                                                                      

 .ٗٔٔ/٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٔ)
 .1ٗٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٕٖ٘-ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٔ٘/2تفسٌر البؽوي:  (2)
 .5٘/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٗٔٔ/٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (5)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .5ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٗٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
 .5٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٓٙ/ٗالكشاؾ:  (ٗٔ)
 .ٗٔٔ/٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (٘ٔ)
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أي: أبمى علٌهما ثناء حسنا، وتحٌة فً اآلخرٌن، ومن باب أولى وأحرى  لال السعدي:" 
 .(ٕ)فً األولٌن"

 .(ٖ)ٌمول: وتركنا علٌهما فً اآلخرٌن بعدهم الثناء الحسن علٌهما" لال الطبري:" 
أي: تركناهم ٌمال لهم فى اآلخرٌن..}َسبلٌم َعلى ُموسى َوهاُروَن{، أي:  لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٗ)ٌمال لهم هذا"
 .(٘)أي: وأبمٌنا علٌهما الثناء الحسن" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)أبمى هللا علٌهما الثناء الحسن فً اآلخرٌن" لال لتادة:" 
أي : أبمٌنا لها من بعدهما ذكرا جمٌبل وثناء حسنا، ثم فسره بموله:}َسبلٌم  لال ابن كثٌر:" 

-َٕٓٔعلَى ُموَسى َوَهاُروَن إِنَّا َكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن{]الصافات : 
ٕٕٔ"](2). 

لٌل: "أن المراد وتركنا علٌهما فً اآلخرٌن وهم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لولهم: سبلم  لال الفخر: 
على موسى وهارون، ولٌل: أن المراد وتركنا علٌهما فً اآلخرٌن وهم أمة دمحم صلى هللا علٌه 

َسبَلٌم َعلَى ُموَسى وسلم الثناء الحسن والذكر الجمٌل، وعلى هذا التمدٌر فموله بعد ذلن: }
 .(1){، هو كبلم هللا تعالى"َوَهاُرونَ 

 
 المرآن

( إِنَُّهَما ِمْن ِعبَاِدنَا ٕٔٔ( إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن )ٕٓٔ}َساَلٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )
 [ٕٕٔ-ٕٓٔ({ ]الصافات : ٕٕٔاْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر: 
هللا، وثناٌء ودعاٌء لهما بالسبلمة من كل آفة، كما جزٌناهما الجزاء تحٌةٌ لموسى وهارون من عند 

الحسن نجزي المحسنٌن من عبادنا المخلصٌن لنا بالصدق واإلٌمان والعمل. إنهما من عبادنا 
 الراسخٌن فً اإلٌمان.

[، أي:" تحٌةٌ لموسى ٕٓٔ}َسبَلٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن{ ]الصافات : لوله تعالى: 
 .(5)من عند هللا، وثناٌء ودعاٌء لهما بالسبلمة من كل آفة"وهارون 
 .(ٓٔ)لال الشوكانً:" أي: أبمٌنا علٌهما فً األمم المتؤخرة الثناء الجمٌل" 
 .(ٔٔ):"وذلن أن ٌمال: سبلم على موسى وهارون" لال الطبري 
 .(ٕٔ)الثناء الحسن"«: السبلم»ٌعنً بـ لال مماتل:" 
أي: وجعلنا المبلبكة واإلنس والجن ٌسلمون علٌهما أبد الدهر، وال شىء  لال المراؼً:" 

من أصبح منكم آمنا فى »أدعى إلى سعادة الحٌاة من الطمؤنٌنة وهدوء البال كما ورد فى الحدٌث 
 .(ٔ)"(ٖٔ)«سربه معافًى فى بدنه عنده لوت ٌومه فكؤنما حٌزت له الدنٌا

                                                                                                                                                                      

 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٗ)
 .1ٗٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .ٕٕٖ٘-ٕٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٕٖ٘/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (1)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٙٗ/ٗفتح المدٌر:  (ٓٔ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
( ولال: حسن ٖٕٙٗ، رلم 2ٗ٘/ٗ( ، والترمذى )ٖٓٓ، رلم ٕٔٔ/ٔأخرجه البخارى فى األدب المفرد )(ٖٔ)

( ، والبٌهمى فى ٓٗ٘، رلم ٕٖٓ/ٔ( . وأخرجه أًٌضا: المضاعى )ٔٗٔٗ، رلم 12ٖٔ/ٕؼرٌب. وابن ماجه )
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الحسن علٌهم، وٌجوز أن ٌكون أراد لول المسلمٌن لال أبو هبلل العسكري:" أراد الثناء  
 .(ٕ)عند ذكر األنبٌاء علٌهم السبلم"

[، أي:" كما جزٌناهما الجزاء ٕٔٔ}إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الصافات : لوله تعالى: 
 .(ٖ)الحسن نجزي المحسنٌن من عبادنا المخلصٌن لنا بالصدق واإلٌمان والعمل"

 .(ٗ)هكذا نجزي كل من أحسن" مماتل:"لال  
 .(٘):" ٌمول: هكذا نجزي أهل طاعتنا، والعاملٌن بما ٌرضٌنا عنهم" لال الطبري 
الجزاء: إعطاء المضمون على العمل من خٌر أو شر، فجزاء اإلحسان  لال ابن فورن:" 

 .(ٙ)بالحمد والنفع، وجزاء اإلساءة بالسوء والضر"
[، أي:" إنهما من عبادنا ْٕٕٔن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الصافات : }إِنَُّهَما مِ لوله تعالى: 

 .(2)الراسخٌن فً اإلٌمان"
 .(1):" ٌمول: إن موسى وهارون من عبادنا المخلصٌن لنا اإلٌمان" لال الطبري 
 .(5)أي: من عبادنا الذٌن حمموا اإلٌمان" لال الماترٌدي:" 
 .(ٓٔ)أى: الذٌن صدلوا فً إٌمانهم، وفً طاعتهم لنا" لال الطنطاوي:" 
الممصود التنبٌه، على أن الفضٌلة الحاصلة بسبب اإلٌمان أشرؾ وأعلى  لال الفخر:" 

وأكمل من كل الفضابل، ولوال ذلن لما حسن ختم فضابل موسى وهارون بكونهما من المإمنٌن، 
 .(ٔٔ)وهللا أعلم"

 [:ٕٕٔ-ٗٔٔفوابد اآلٌات:]
 إكرام هللا تعالى لرسولٌه موسى وهرون علٌهما السبلم.بٌان  -ٔ
 بٌان إنعام هللا تعالى على بنً إسرابٌل بإنجابهم من آل فرعون ونصرته لهم علٌهم. -ٕ
 بٌان أن اإلسبلم دٌن سابر األنبٌاء ولٌس خاصاً بؤمة اإلسبلم. -ٖ
 بٌان فضل اإلحسان واإلٌمان. -ٗ

 المرآن
َّمُوَن )ٖٕٔاْلُمْرَسِلٌَن )}َوإِنَّ إِْلٌَاَس لَِمَن  ( أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتََذُروَن ٕٗٔ( إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أاََل تَت
ِلٌَن )ٕ٘ٔأَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن ) َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكُم اِْلَوَّ  [ٕٙٔ-ٖٕٔ({ ]الصافات : ٕٙٔ( َّللاَّ

 التفسٌر: 
ة والرسالة، إذ لال لمومه من بنً إسرابٌل: اتموا هللا وإن عبدنا إلٌاس لمن الذٌن أكرمناهم بالنبو

-وحده وخافوه، وال تشركوا معه ؼٌره، كٌؾ تعبدون صنًما، وتتركون عبادة هللا أحسن الخالمٌن 
، هللا ربكم الذي خلمكم، وخلك آباءكم الماضٌن -المتصؾ بؤحسن الصفات وأكملها فبل تعبدونه! 

 لبلكم؟
[، أي:" وإن عبدنا إلٌاس لمن ٖٕٔإِْلٌَاَس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات : لوله تعالى:}َوإِنَّ 

 .(ٕٔ)الذٌن أكرمناهم بالنبوة والرسالة"

                                                                                                                                                                      

 .(ٕٖٙٓٔلم ، ر5ٕٗ/2شعب اإلٌمان )
 .25/ٕٔتفسٌر الكراؼً:  (ٔ)
 .2ٕ٘الوجوه والنظابر:  (ٕ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر ابن فورن:  (ٙ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 . ٕٕٔ/1تؤوٌبلت أهل السنة:  (5)
 .2ٓٔ/ٕٔالتفسٌر الوسٌط:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)وإن إلٌاس، لمرسل من المرسلٌن" لال الطبري:ٌمول:"
، وأّن َهَذا االسم اسم من أسماء العبرانٌة" لال الفراء:" ًٌّ  .(ٕ)ذُِكَر أَنَّهُ نب

فً التفسٌر: أن إلٌاس كان من ولد هارون، وبعثه هللا إلى بنً إسرابٌل، وٌمال:  السمعانً:"لال 
 .(ٖ)بعثه هللا إلى بعلبن، وهً بلدة، ولد كان أهلها ٌعبدون صنما ٌسمى: بعبل"

 على الوال:« إِْلٌَاسَ »واختلؾ اهل التفسٌر فً 
 .(ٗ)هارون بن عمران. لاله ابن إسحاقأنه إلٌاس بن ٌاسٌن بن فنحاص بن العٌزار بن أحدها: 

 .(ٙ)، ولتادة(٘)الثانً: أنه إدرٌس، كما أن إسرابٌل هو ٌعموب. وهذا لول عبدهللا بن مسعود
 .(2). حكاه النحاسأنه الخضرالثالث: 

إدرٌس بن ٌرد بن »هو« أخنوخ»جّد نوح بن لمن بن متوشلخ بن أخنوخ، والرابع: أنه 
 . (ٓٔ)، وهو اختٌار الطبري(5)، وبه لال أهل األنساب(1)منبهوهذا لول وهب بن «. مهبلبٌل

 .(ٔٔ)«سبلم على إدراسٌن»، وروٌت: «وإن إدرٌس»وروٌت عن ابن مسعود أنه لرأ: 
َّمُوَن{ ]الصافات :  [، أي:" إذ لال لمومه من بنً ٕٗٔلوله تعالى:}إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أاََل تَت

 .(ٕٔ)وال تشركوا معه ؼٌره"إسرابٌل: اتموا هللا وحده وخافوه، 
ٌمول: حٌن لال لمومه فً بنً إسرابٌل: أال تتمون هللا أٌها الموم،  لال الطبري:"

 .(ٖٔ)فتخافونه، وتحذرون عموبته على عبادتكم ربا ؼٌر هللا، وإلًها سواه"
 .(ٗٔ)معناه: أال تخافون هللا وتحذرونه" لال السمعانً:"

[، أي:" كٌؾ َٕ٘ٔوتََذُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن{ ]الصافات : لوله تعالى:}أَتَْدُعوَن بَْعبًل 
المتصؾ بؤحسن الصفات وأكملها فبل -تعبدون صنًما، وتتركون عبادة هللا أحسن الخالمٌن 

 .(٘ٔ)"-تعبدونه! 
 .(ٙٔ)لال ابن كثٌر:" أي : أتعبدون صنما ؟ }َوتََذُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن{" 

ٌمول: وتَدعون عبادة أحسن َمن لٌل له ، "}َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن{ لال الطبري:
 .(2ٔ)خالك"

 .(1ٔ)}أَتَْدُعوَن{ بمعنى: أتسّمون، حكى ذلن سٌبوٌه" لال النحاس:" 
 [، وجوه من التفسٌر:ٕ٘ٔلوله تعالى:}أَتَْدُعوَن بَْعبًل{ ]الصافات : وفً 

ً معناه: أتدعون أحدها :  ، وٌحٌى بن (ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)، ومجاهد(5ٔ)لاله عكرمة.  ؟ربّا
 .(ٗ)سبلم

                                                           

 .5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٔٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .5٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٓ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖانظر: إعراب المرآن:  (2)
 . حكاه دون ذكر السند.5ٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٔ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٗمعانً المرآن للزجاج:  (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .5ٙ-5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٔٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗٔ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
 .2ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
 .5ٙ-5٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .5ٕٗ/ٖإعراب المرآن:  (1ٔ)
 .5ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
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  .(٘)وهً لؽة أهل الٌمن، تمول: من بعل هذا الثور: أي: من ربُّه؟" لال عكرمة:" 
 .(ٙ)هذه لؽة بالٌمانٌة: أتدعون ربا دون هللا" لال لتادة:" 
 .(2)وعن لتادة:" }أتدعون بعبل{، لال: ربا، بلؽة أزد شنواة" 
 .(1)لال الماسم بن سبلم:" ٌعنً: ربا بلؽة حمٌر، ولٌل: بلؽة أزد شنوءة" 
وروي عن عبد هللا بن أبً ٌزٌد، لال: كنت عند ابن عباس فسؤلوه عن هذه اآلٌة:  

}أَتَْدُعوَن بَْعبل{، لال: فسكت ابن عباس، فمال رجل: أنا بعلها، فمال ابن عباس: كفانً هذا 
 .(5)الجواب"

ٌسمى: بعبل، وكان صنما من ذهب ببعلبن بؤرض « اإلله»بلؽة الٌمن  ولال مماتل:"
 .(ٓٔ)الشام فكسره إلٌاس، ثم هرب منهم"

ٌمال: أنا بعل هذه الدابة أي ربّها، والبعل الزوج وٌمال: لما استبعل  لال ابو عبٌدة:"
 .(ٔٔ)ٌسك" واستؽنى بماء السماء من النخل ولم ٌكن سمٌا فهو بعل والبعل هو العذّى أٌضا ما لم

 .(ٕٔ)ٌمال: أنا بعل هذه النالة، أي ربها. وبعل الدار، أي: مالكها" لال ابن لتٌبة:"
مر رجل ٌمول: من ٌعرؾ البمرة؟ فمال رجل: أنا بعلها فمال له ابن لال الضحان:" 

: تزعم أنن زوج البمرة؟ لال الرجل: أما سمعت لول هللا: }أَتَْدُعوَن -رضً هللا عنهما-عباس 
[، لال: تدعون بعبل، وأنا ربكم. فمال له ابن ٕ٘ٔبَْعبًل َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن{ ]الصافات : 

 .(ٖٔ)عباس رضً هللا عنهما: صدلت"
:" أنه أبصر رجبل ٌسوق بمرة، فمال: -رضً هللا عنهما-عن عكرمة، عن ابن عباس 

فمال: هً لؽة: }أَتَْدُعوَن بَْعبًل{، أي: من بعل هذه؟ فدعاه فمال: ممن أنت؟ لال: من أهل الٌمن، 
 .(ٗٔ)ربا"

 .(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)اسم صنمهم، وهذا لول الحسن «بعل» الثانً : أن
كانوا ٌعبدونه فً بعلبن، وهً وراء دمشك، فكان بها البعل الذي  ولال ابن زٌد:" 
 .(2ٔ)"ٌعبدونه

 .(1ٔ)لوله: "}أتدعون بعبل{، لال: صنما"وروي عن ابن عباس،  
روى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: }أَتَْدُعوَن بَْعبًل{، لال:  لال النحاس:" 

صنما. وروى عطاء بن السابب عن عكرمة عن ابن عباس }أَتَْدُعوَن بَْعبًل{، لال: ربّا. لال 
 .(5ٔ)النحاس: الموالن صحٌحان، أي: تدعون صنما عملتموه ربّا"

                                                                                                                                                                      

 .5ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ(:صٕٙٗ٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .5ٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٗٓ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٗ)
 .5ٙ/ٕٔأخرجه الطبري  (٘)
 .5ٙ/ٕٔأخرجه الطبري  (ٙ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٔلؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (1)
 .5ٙ/ٕٔأخرجه الطبري  (5)
 .2ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٔٔ)
 .ٕٖٔؼرٌب المرآن:  (ٕٔ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٗ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٗٓ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (٘ٔ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٗ1ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .5ٕٗ/ٖإعراب المرآن:  (5ٔ)
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 .(ٕ)، وحكاه ابن إسحاق(ٔ)ونها ، لاله ابن شجرةالثالث : أنه اسم امرأة كانوا ٌعبد
ِلٌَن{ ]الصافات :   َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَابُِكُم اأْلَوَّ [، أي:" ربكم الذي خلمكم، ٕٙٔلوله تعالى:}َّللاَّ

 .(ٖ)وخلك آباءكم الماضٌن لبلكم"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : هو المستحك للعبادة وحده ال شرٌن له" 
إسحاق، عن وهب بن منبه، لال: "إن هللا لبض ِحْزلٌل، وعظمت فً بنً عن دمحم بن  

إسرابٌل األحداث، ونُسوا ما كان من عهد هللا إلٌهم، حتى نصبوا األوثان وعبدوها دون هللا، 
فبعث هللا إلٌهم إلٌاس بن ٌاسٌن بن فنحاص بن العٌزار بن هارون بن عمران نبٌا. وإنما كانت 

ٌل بعد موسى ٌُبعثون إلٌهم بتجدٌد ما نُسوا من التوراة، فكان إلٌاس مع األنبٌاء من بنً إسراب
ملن من ملون بنً إسرابٌل، ٌمال له: أحاب، كان اسم امرأته: أربل، وكان ٌسمع منه وٌصّدله، 
وكان إلٌاس ٌمٌم له أمره، وكان سابر بنً إسرابٌل لد اتخذوا صنما ٌعبدونه من دون هللا ٌمال له 

 بعل.
بن إسحاق: "ولد سمعت بعض أهل العلم ٌمول: ما كان بعل إال امرأة ٌعبدونها ثم لال ا

َّمُوَن أَتَْدُعوَن بَعْ  بل من دون هللا; ٌمول هللا لدمحم: }َوإِنَّ إِْلٌَاَس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أاَل تَت
َ َربَُّكْم َوَربَّ  ِلٌَن{، فجعل إلٌاس ٌدعوهم إلى هللا، وجعلوا ال  َوتََذُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِمٌَن َّللاَّ آبَابُِكُم األوَّ

ٌسمعون منه شٌبا إال ما كان من ذلن الملن، والملون متفّرلة بالشام، كل ملن له ناحٌة منها 
ٌؤكلها، فمال ذلن الملن الذي كان إلٌاس معه ٌموم له أمره، وٌراه على هدى من بٌن أصحابه 

 ما أرى ما تدعو إلٌه إال باطبل وهللا ما أرى فبلنا وفبلنا، ٌعّدد ملوًكا من ٌوما: ٌا إلٌاس، وهللا
إال على مثل ما نحن علٌه، ٌؤكلون وٌشربون  -ملون بنً إسرابٌل لد عبدوا األوثان من دون هللا

وٌنعمون مملكٌن، ما ٌنمص دنٌاهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل، وما نرى لنا علٌهم من فضل; 
أن إلٌاس استرجع ولام شعر رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه، ففعل  - أعلموهللا -فٌزعمون

ذلن الملن فعل أصحابه: عبد األوثان، وصنع ما ٌصنعون، فمال إلٌاس: اللهّم إن بنً إسرابٌل لد 
 أبَْوا إال أن ٌكفروا بن والعبادة لؽٌرن، فؽٌر ما بهم من نعمتن أو كما لال.

حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، لال: ثنا دمحم بن إسحاق، لال: فذكر لً أنه أوحً إلٌه: إنا لد 
جعلنا أمر أرزالهم بٌدن وإلٌن حتى تكون أنت الذي تؤذن فً ذلن، فمال إلٌاس: اللهم فؤمسن 
علٌهم المطر; فحبس عنهم ثبلث سنٌن، حتى هلكت الماشٌة والهواّم والدواّب والشجر، وجهد 
الناس جهدا شدٌدا. وكان إلٌاس فٌما ٌذكرون حٌن دعا بذلن على بنً إسرابٌل لد استخفى، شفما 
على نفسه منهم، وكان حٌثما كان وضع له رزق، وكانوا إذا وجدوا رٌح الخبز فً دار أو بٌت، 

إلى لالوا: لمد دخل إلٌاس هذا المكان فطلبوه، ولمً منهم أهل ذلن المنزل شرا. ثم إنه أوى لٌلة 
امرأة من بنً إسرابٌل لها ابن ٌمال له الٌسع ابن أخطوب به ضّر، فآوته وأخفت أمره، فدعا 

ًَ من الضّر الذي كان به، واتبع الٌسع ؼبلما شابا، فٌزعمون أن  -وهللا أعلم -إلٌاس البنها، فعُوفِ
لبهابم أوحى إلى إلٌاس: إنن لد أهلكت كثٌرا من الخلك ممن لم ٌعص سوى بنً إسرابٌل من ا

والدواّب والطٌر والهواّم والشجر، بحبس المطر عن بنً إسرابٌل، فٌزعمون وهللا أعلم أن إلٌاس 
لال: أي رّب دعنً أنا الذي أدعو لهم وأكون أنا الذي آتٌهم بالفرج مما هم فٌه من الببلء الذي 

فجاء إلٌاس إلى أصابهم، لعلهم أن ٌرجعوا وٌنزعوا عما هم علٌه من عبادة ؼٌرن، لٌل له: نعم; 
بنً إسرابٌل فمال لهم: إنكم لد هلكتم جهدا، وهلكت البهابم والدواّب والطٌر والهواّم والشجر 
بخطاٌاكم، وإنكم على باطل وؼرور، أو كما لال لهم، فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلن، وتعلموا 

جوا بؤصنامكم هذه التً أن هللا علٌكم ساخط فٌما أنتم علٌه، وأن الذي أدعوكم إلٌه الحّك، فاخر
تعبدون وتزعمون أنها خٌر مما أدعوكم إلٌه، فإن استجابت لكم، فذلن كما تمولون، وإن هً لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل، فنزعتم، ودعوت هللا ففّرج عنكم ما أنتم فٌه من الببلء، لالوا: 
                                                           

 .ٗٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .55-52/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
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ال ٌرضى، فدعوها فلم  أنصفت; فخرجوا بؤوثانهم، وما ٌتمربون به إلى هللا من إحداثهم الذي
تستجب لهم، ولم تفرج عنهم ما كانوا فٌه من الببلء حتى عرفوا ما هم فٌه من الضبللة والباطل، 
ثم لالوا إللٌاس: ٌا إلٌاس إنا لد هلكنا فادع هللا لنا، فدعا لهم إلٌاس بالفرج مما هم فٌه، وأن 

وهم ٌنظرون، ثم ترامى إلٌه ٌسموا، فخرجت سحابة مثل التُّرس بإذن هللا على ظهر البحر 
السحاب، ثم أدَحَسْت ثم أرسل المطر، فؤؼاثهم، فحٌت ببلدهم، وفرج عنهم ما كانوا فٌه من 
الببلء، فلم ٌنزعوا ولم ٌرجعوا، وألاموا على أخبث ما كانوا علٌه; فلما رأى ذلن إلٌاس من 

: انظر ٌوم كذا وكذا، كفرهم، دعا ربه أن ٌمبضه إلٌه، فٌرٌحه منهم، فمٌل له فٌما ٌزعمون
فاخرج فٌه إلى بلد كذا وكذا، فماذا جاءون من شًء فاركبه وال تهبه; فخرج إلٌاس وخرج معه 
الٌسع بن أخطوب، حتى إذا كان فً البلد الذي ذُكر له فً المكان الذي أُمر به، ألبل إلٌه فرس 

إلٌاس، ٌا إلٌاس ما  من نار حتى ولؾ بٌن ٌدٌه، فوثب علٌه، فانطلك به، فناداه الٌسع: ٌا
تؤمرنً؟ فكان آخر عهدهم به، فكساه هللا الرٌش، وألبسه النور، ولطع عنه لذّة المطعم 

 .(ٔ)والمشرب، وطار فً المبلبكة، فكان إنسٌا ملكٌا أرضٌا َسماوٌا"
 

 المرآن
ِ اْلُمْخلَِصٌَن )5ٕٔ}فََكذَّبُوهُ فَِإنَُّهْم لَُمْحَضُروَن )  [7ٕٔ-5ٕٔ({ ]الصافات : 7ٕٔ( إاِلَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 التفسٌر: 
فكذب لوم إلٌاس نبٌهم، فلٌجمعنهم هللا ٌوم المٌامة للحساب والعماب، إال عباد هللا الذٌن أخلصوا 

 دٌنهم هلل، فإنهم ناجون من عذابه.
، [، أي:" فكذب لوم إلٌاس نبٌهم2ٕٔلوله تعالى:}فََكذَّبُوهُ فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن{ ]الصافات :  

 .(ٕ)فلٌجمعنهم هللا ٌوم المٌامة للحساب والعماب"
ٌمول: فَكذّب إلٌاس لَوُمهُ، فإنهم لمحضرون: ٌمول: فإنهم لمحضرون فً  لال الطبري:" 

 .(ٖ)عذاب هللا فٌشهدونه"
 .(ٗ)لمهلكون" لال أبو عبٌدة: معناه:" 
 .(٘)فً النار" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)"فً عذاب هللا عن لتادة: "}فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن{، 
 .(2)ٌرٌد أنهم لمبعوثون" ولال ابن ابً زمنٌن:" 
ِ اْلُمْخلَِصٌَن{ ]الصافات :   [، أي:" إال عباد هللا الذٌن 1ٕٔلوله تعالى:}إاِلَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 .(1)أخلصوا دٌنهم هلل، فإنهم ناجون من عذابه"
ِ{: استثناء" لال أبو عبٌدة:"   .(5)}إاِلَّ ِعباَد َّللاَّ
 .(ٓٔ)استثنى هللا من آمن منهم" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: فإنهم ٌحضرون فً عذاب هللا، إال عباد هللا الذٌن أخلصهم من  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)العذاب"
 .(ٔ)ٌرٌد: الذٌن صدلوا وأخلصوا هلل بالتوحٌد" لال ابن ابً زمنٌن:" 

                                                           

 .55-52/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .55/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٗ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .55/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٙ/ٗتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (2)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (5)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .55/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً: المصدلٌن ال ٌحضرون النار" لال مماتل:" 
 

 المرآن
ٌِْه فًِ اآْلِخِرٌَن ) ( إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن ٖٓٔ( َساَلٌم َعلَى إِْل ٌَاِسٌَن )7ٕٔ}َوتََرْكنَا َعلَ

 [ٕٖٔ-7ٕٔ({ ]الصافات : ٕٖٔ( إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن )ٖٔٔ)
 التفسٌر: 

وثناٌء على إلٌاس. وكما جزٌنا إلٌاس وجعلنا إللٌاس ثناًء جمٌبل فً األمم بعده. تحٌة من هللا، 
الجزاء الحسن على طاعته، نجزي المحسنٌن من عبادنا المإمنٌن. إنه من عباد هللا المإمنٌن 

 المخلصٌن له العاملٌن بؤوامره.
ٌِْه فًِ اآْلِخِرٌَن{ ]الصافات :   [، أي:" وجعلنا إللٌاس ثناًء 5ٕٔلوله تعالى:}َوتََرْكنَا َعلَ

 .(ٖ)بعده" جمٌبل فً األمم
 .(ٗ)ٌمول: وأبمٌنا علٌه الثناء الحسن فً اآلخرٌن من األمم بعده" لال الطبري:" 
 .(٘)أي: وأبمٌنا على آل ٌاسٌن فً اآلخرٌن الثناء الحسن" لال ٌحٌى:" 
[، أي:" تحٌة من هللا، وثناٌء على ٖٓٔلوله تعالى:}َسبَلٌم َعلَى إِْل ٌَاِسٌَن{ ]الصافات :  
 .(ٙ)إلٌاس"

 .(2)ٌمول تعالى ذكره: أمنة من هللا آلل ٌاسٌن" لال الطبري:" 
 .(1)ٌعنى بالسبلم الثناء الحسن والخٌر الذي ترن علٌه فً اآلخرٌن" لال مماتل:" 
 .(5)عن السدّي: "}َسبلٌم َعلَى إِْل ٌَاِسٌَن{، لال: إلٌاس" 
المؤمور به خصوصا، والمشروع فً  -الممصود هنا; أن هذا السبلم لال االلوسً:" 

الصبلة وؼٌرها عموما، على كل عبد صالح كمول المصلً السبلم علٌنا وعلى عباد هللا 
 .(ٓٔ)ثابت فً التشهدات المروٌة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص"-الصالحٌن; فإن هذا 

بفتح الهمزة ومدها وكسر البلم، ولرأ ، «سبلٌم على آل ٌاسٌن»لرأ نافع وابن عامر : 
، بإسماط األلؾ والبلم، «سبلم على ٌاسٌن»البالون بكسر الهمزة وتسكٌن البلم، ولرأ الحسن : 

 .(ٔٔ)«وإن إدرٌس لمن المرسلٌن»، ألنه لرأ: «َسبلٌم َعلى إْدَراِسٌنَ  :»ولرأ ابن مسعود 
 :(ٕٔ)، ففٌه وجهان«الٌاس:»فمن لرأ 

 ٌدخل فٌه جمٌع آل إلٌاس بمعنى أن كل واحد من أهله ٌسمى الٌاس.أحدهما : أنه جمع 
وكذلن ٌجمع ما ٌنسب إلى الشًء بلفظ الشًء، تمول: رأٌت المسامعة  لال الزجاج:"

 .(ٖٔ)والمهالبة، ترٌد: بنً المهلب وبنً مسمع، وكذلن: رأٌت المهلبٌن والمسمعٌن"
ل دٌنه جمعهم بؽٌر إضافة الٌاء على أي: سبلم على الٌاسٌن وأهله وأه لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٔ)العدد، فمال سبلم على الٌاسٌن لال الشاعر

                                                                                                                                                                      

 .5ٙ/ٗتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (ٔ)
 .2ٔٙ/ٖاتل بن سلٌمان: تفسٌر مم (ٕ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .55/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .55/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٔٙ-2ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 . 5ٕٔ/ٔؼاٌة األمانً: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 5ٗ٘انظر: السبعة فً المراءات:  (ٔٔ)
 .٘ٙ/٘، والنكت والعٌون: ٕٖٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
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 لدنى من نصر الخبٌبٌن لدمى ... لٌس أمٌرى بالّشحٌح الملحد
فجعل عبد هللا بن الّزبٌر أبا خبٌب ومن كان على رأٌه عددا ولم ٌضفهم بالٌاء فٌمول 

خبٌب ومصعبا أخاه ولال أبو عمرو بن العبلء: نادى  الخبٌبٌّون لال أبو عبٌدة ٌعنى بالخبٌبٌن أبا
مناد ٌوم الكبلب: هلن الٌزٌدون ٌعنى ٌزٌد ابن عبد المدار وٌزٌد بن هو بر وٌزٌد بن مخّرم: 
الحارثٌون وٌمال جاءتن الحارثون واألشعرون وكذلن ٌمال فى االثنٌن وأسمابهما شتى لال لٌس 

 :(ٕ)بن زهٌر
 ... وكنت المرء ٌجزى بالكرامهجزانى الّزهدمان جزاء سوء 

وإنما هما زهدم وكردم، العبسٌّان أخوان. ولٌل لعلى بن أبى طالب: نسلن فٌنا سنة 
العمرٌن، ٌعنون أبا بكر وعمر فإن لٌل: كٌؾ بدىء بعمر لبل أبى بكر وأبو بكر أفضل منه 

ٌس وخندق، ولم وهو لبله؟ فإن العرب تفعل هذا تمول: ربٌعة ومضر وسلٌم  ٌبدءون باألخّس ول
 .(ٖ)ٌترن للٌبل وال كثٌرا"

فؽٌر بالزٌادة ألن العرب تؽٌر األسماء األعجمٌة بالزٌادة كما ٌمولون « إلٌاس»الثانً : أنه 
 :(ٗ)مٌكال ومٌكاٌٌل ومٌكابٌن . لال الشاعر

ا جٌنا ... َهَذا َورّبِ البٌت إسرابٌنا   ٌمول أهُل السوق لَمَّ
 لراءته وجهان :، ففً «آل ٌاسٌن»ومن لرأ: 

 .(٘)، لاله ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنهم آل دمحم
 .(ٙ)لال ابن عباس:" نحن آل دمحم إل ٌاسٌن"

فتجعله « آل»ولالت الشٌعة آل دمحم أهل بٌته واحتّجوا بؤنن تصؽر  لال أبو عبٌدة:"
 .(2)«"أهٌل»

 .(1)اق اآلٌة"وهو ألٌك بسٌ الثانً : أنهم آل إلٌاس. لال الثعلبً:"
، ولال: هو مثل إلٌاس مثل عٌسى «سبلم على آل ٌسٌن»الضحان:" أنه لرأ:وروي عن 

 .(5)والمسٌح، ودمحم، وأحمد، وإسرابٌل، وٌعموب"
 :(ٓٔ)وجهان« ٌاسٌن»فعلى هذا فً دخول الزٌادة فً: 

                                                                                                                                                                      

والسمط  ٗٗٗ، 22ٖر إصبلح المنطك ص  ٖٕٙ، 1ٖوالكامل ص  5ٖٖ/ ٔلحمٌد بن األرلط فى الكتاب (ٔ)
 5ٕوشواهد الكشاؾ  5ٗٗ/ ٕوالخزانة  ٕٗٗ/ ٔوابن ٌعٌش  1ٔٔ/ ً٘ٔ والمرطب 12ٖ/ ٔ، والشنتمرى 5ٗٙ

ولال بعضهم إنه ألبى بجدلة له خبر طوٌل فى الخزانة ومنه فى الكامل، ولال البؽدادي: ومنهم أبو عبٌدة نمله 
ٌرٌد  عنه أبو الحسن األخفش فٌما كتبه على نوادر أبى زٌد ومنهم أبو جعفر النحاس فى تفسٌر المرآن لال إنما

 أبا خبٌب عبد هللا بن الزبٌر فجمعه على أنه من كان معه على مذهبه داخل معه.
ولال المرطبً: أبو عبٌدة ٌذهب إلى أنه جمع جمع التسلٌم على أنه وأهل بٌته سلم علٌه وأنشد الشطر. ٌمال لدمى 

هبه داخل معه وؼٌر أبى ولدى لؽتان بمعنى حسب وإنما ٌرٌد عبد هللا بن الزبٌر فجمعه على من كان على مذ
 .عبٌدة الخبٌبٌن على التثنٌة ٌرٌد عبد هللا ومصعبا

 .، واللسان )زهدم(ٗ٘/ ٖٕفى تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 ٌروى الشطر الثانً من الرجز:(ٗ)

، وببل ٘ٗٗ/ ٕالنحوٌة ، والرجز ألعرابً فً المماصد ٔٓٔ/ ٕٔهذا لعمر هللا إسرابٌنا وهو فً تفسٌر الطبري 
، ٙ٘ٔ/ ٔ، وشرح األشمونً 1ٔٙ، وسمط اللبالً ص 2ٕٕ/ ٕ، والدرر ٙ٘ٗنسبة فً تخلٌص الشواهد ص 

، ولسان العرب )فطن( )ٌمن( ، والمعانً الكبٌر ص 5ٕٕ، وشرح ابن عمٌل ص ٕٗٙ/ ٔوشرح التصرٌح 
 ، )ٌمن( ، )سرو( . ، وتاج العروس )فطن(5ٖٕ، وجمهرة اللؽة ص 2٘ٔ/ ٔ، وهمع الهوامع ٙٗٙ

 .1ٕٕ/ ٖٔوالمخصص 
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕمجاز المرآن:  (2)
 .5ٙٔ/1الكشؾ ووالبٌان:  (1)
 .ٕٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
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 أحدهما : أنها زٌدت لتساوي اآلي ، كما لال فً موضع طور سٌناء ، وفً موضع آخر طور
 سٌنٌن ، فعلى هذا ٌكون السبلم على أهله دونه وتكون اإلضافة إلٌه تشرٌفاً له .
 الثانً : أنها دخلت للجمع فٌكون داخبلً فً جملتهم وٌكون السبلم علٌه وعلٌهم .

[، أي:" وكما جزٌنا إلٌاس ٖٔٔلوله تعالى:}إِنَّا َكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]الصافات :  
 .(ٔ)على طاعته، نجزي المحسنٌن من عبادنا المإمنٌن"الجزاء الحسن 

 .(ٕ)هكذا نجزي كل محسن" لال مماتل:" 
 .(ٖ)إنا هكذا نجزي أهل طاعتنا والمحسنٌن أعماال" لال الطبري: ٌمول:" 
[، أي:" إنه من عباد هللا ٕٖٔلوله تعالى:}إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الصافات :  

 .(ٗ)المخلصٌن له العاملٌن بؤوامره"المإمنٌن 
دونا، وأطاعونا، ولم  لال الطبري:"  ٌمول: إن إلٌاس عبد من عبادنا الذٌن آمنوا، فوحَّ

 .(٘)ٌشركوا بنا شٌبا"
 .(ٙ)المصدلٌن بالتوحٌد" لال مماتل:"

 [:ٕٖٔ-ٖٕٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر التوحٌد، والتندٌد بالشرن. -ٔ
 الموحدٌن ٌوم المٌامة.هبلن المشركٌن ونجاة  -ٕ
 فضل اإلحسان ومجازاة أهله بحسن الجزاء. -ٖ
 فضل اإلٌمان وأنه سبب كل خٌر وكمال. -ٗ

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعٌَن )ٖٖٔ}َوإِنَّ لُوًطا لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن ) ( إِالَّ َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن ٖٗٔ( إِْذ نَجَّ

 [ٖ٘ٔ-ٖٖٔ({ ]الصافات : ٖ٘ٔ)
 التفسٌر: 

وإن عبدنا لوًطا اصطفٌناه، فجعلناه من المرسلٌن، إذ نجٌناه وأهله أجمعٌن من العذاب، إال 
 عجوًزا َهِرمة، هً زوجته، هلكت مع الذٌن هلكوا من لومها لكفرها.

[، أي:" وإن عبدنا لوًطا ٖ٘ٔلوله تعالى:}َوإِنَّ لُوًطا لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات :  
 .(2)صطفٌناه، فجعلناه من المرسلٌن"ا

 .(1)ٌمول تعالى ذكره: وإن لوطا المرسل من المرسلٌن" لال الطبري:" 
 .(5)أي: من جملة المرسلٌن، وهم األنبٌاء" لال السمعانً:" 
ولوط هو ابن هاران بن آزر ، وهو ابن أخً إبراهٌم الخلٌل ، علٌهما   لال ابن كثٌر:" 

السبلم ، وكان لد آمن مع إبراهٌم ، علٌه السبلم ، وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه هللا تعالى 
إلى أهل "َسُدوم" وما حولها من المرى ، ٌدعوهم إلى هللا ، عز وجل ، وٌؤمرهم بالمعروؾ 

ٌرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التً اخترعوها ، لم ٌسبمهم بها أحد وٌنهاهم عما كانوا 
من بنً آدم وال ؼٌرهم ، وهو إتٌان الذكور. وهذا شًء لم ٌكن بنو آدم تعهده وال تؤلفه ، وال 

 .(ٓٔ)ٌخطر ببالهم ، حتى صنع ذلن أهل "َسُدوم" علٌهم لعابن هللا"

                                                           

 .ٓ٘ٗالمٌسر: التفسٌر  (ٔ)
 .1ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 . ٗٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 . ٗٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٗٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ي ، بانً جامع دمشك : "لوال أن هللا ، عز وجل ، لال الولٌد بن عبد الملن الخلٌفة األمو
   .(ٔ)لص علٌنا خبر لوط ، ما ظننت أن ذكًرا ٌعلو ذكًرا"

ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعٌَن{ ]الصافات :   [، أي:" إذ نجٌناه وأهله أجمعٌن ٖ٘ٔلوله تعالى:}إِْذ نَجَّ
 .(ٕ)من العذاب"

ٌنا لوطا وأهله أجَمعٌَن من العذاب الذي أحللناه بمومه،  لال الطبري:"  ٌمول: إذ نجَّ
 .(ٖ)فؤهلكناهم به"

ٌخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط ، علٌه السبلم أنه بعثه إلى لومه.  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)فكذبوه ، فنجاه هللا من بٌن أظهرهم هو وأهله"

[، أي:" إال عجوًزا َهِرمة، هً ٌَٖ٘ٔن{ ]الصافات : لوله تعالى:}إاِلَّ َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِرِ  
 .(٘)زوجته، هلكت مع الذٌن هلكوا من لومها لكفرها"

 .(ٙ)ٌمول: إال عجوزا فً البالٌن، وهً امرأة لوط" لال الطبري:" 
 .(2)لال الزجاج:" أي: من البالٌن فً الموضع الذي عذبوا فٌه" 
 .(1)}فى الؽابرٌن{: فً البالٌن" لال النسفً:" 
أي: البالٌن فً العذاب والهبلن، ومعنى اآلٌة: أنها لم تنج وبمٌت فً  لال السمعانً:" 

 .(5)العذاب مع لوم لوط"
 .(ٓٔ)عن لتادة لوله: "}إال عجوزا فً الؽابرٌن{، لال: هً امرأته" 
 [، وجوه من التفسٌر:ٖ٘ٔ]الصافات : لوله تعالى:}إاِلَّ َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن{ وفً  

 .(ٔٔ)أحدها : الهالكٌن ، لاله الّسدي
 .(ٕٔ)الثانً : فً البالٌن فً عذاب هللا تعالى ، لاله لتادة

ٌعنً: من البالٌن فً العذاب، فهلن لوم لوط، ثم أهلكت بعد، بحجر أصابها  لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)فمتلها"

 .(ٗٔ)رٌن فً العذاب"هً امرأته كانت فً الؽابلال ابن جرٌج:" 
 :(٘ٔ)والؽابرون البالون. ومن َذِلَن لول الشاعر: وهو الحارث بن ِحلَِّزة لال الفراء:" 

 ال تْكَسعِ الشَّْوَل بؤؼبارَها ... إنّن ال تدرى من الناتج
بماٌا اللبن فًِ ضروع اإلبل وؼٌرها، واحدها ُؼْبر. وأنشدنً بعض بنً أسد  -ها هنا-األؼبار:
 :(ٙٔ)اْلمَْمماموهو أَبُو 

                                                           

 .٘ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٗٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (1)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .1ٓ5ٕ/5(:ص15ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٖٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/٘ٔ(:ص1ٔ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 ٓٓٔ/ٗزجاج: والبٌت منسوب إلى العجاج فً معانً المرآن لل (٘ٔ)

الشول جمع شابلة وهى النالة أتى علٌها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجؾ لبنها والناتج الذي ٌتولى والدة 
الحٌوان. وٌمال: كسع النالة بؽبرها إذا ترن فى خلفها بمٌة من اللبن ٌرٌد بذلن أن ٌؽزر لبنها. وأن ٌموى نسلها 

 .د ٌؽٌر علٌها عدو فٌكون نتاجها لن دونه. وانظر اللسان فى كسعٌمول: احلب شولن لؤلضٌاؾ، وال تكسعها، فم
)حزبن( والحٌزبون النالة الشهمة الحدٌدة. وفسرت هنا بالسٌبة الخلك. « : ٌذهب»فى اللسان « ٌذب»(ٙٔ)
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 .(ٔ)تَذُبُّ منها ُكلَّ َحٌَزبُوِن ... َمانِعٍَة لؽبرها زبون"
 .(ٕ)، لاله ابن زٌدامرأة لوط المؽبرة الشمٌة، فً البالٌن الذٌن ؼبروا وأبموا: أي: الثالث 

 .(ٖ)الرابع : فً الماضٌن فً العذاب، حكاه الماوردي
 .(ٗ)فٌمن ؼبر فلم تذهب معهم. لاله لتادةالخامس: 

من الؽابرٌن فً النجاة، من لولهم: لد ؼبر عنا فبلن زماناً وحكً الزجاج: أن المعنى: 
 :(ٙ)، لال الشاعر(٘)إذا ؼاب

 أَفَبَْعَدنَا أو بَْعَدُهْم             ٌُْرَجى ِلؽَابِِرنَا اْلفبَلَحُ 
أي: كانت لد ؼبرت من كبرها فى الؽابرٌن، فى البالٌن حتى هرموا  ولال أبو عبٌدة:" 

وهرمت، وهى لد أهلكت مع لومها فلم تؽبر بعدهم فتبمى، ولكنها كانت لبل ذلن من 
 .(2)الؽابرٌن"
 .(1)ٌمول: إال امرأته تخلَّفت فمسخت حجرا، وكانت تسمى هٌشفع" لال الضحان:" 
لما ولج رسل هللا على لوط ظن أنهم ضٌفان، لال: فؤخرج بناته  لال ابن عباس:" 

ٌِْه{ ، فمال: }َهُإاَلِء (5)بالطرٌك وجعل ضٌفانه بٌنه وبٌن بناته، لال: }َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرُعوَن إِلَ
بَنَاتًِ ُهنَّ أَْطَهُر لَُكم{

لٌه جبرٌل، فمال: ، لال: فالتفت إ(ٔٔ)إلى لوله: }أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌد{ (ٓٔ)
ٌَْن{ ، لال: فلما دنوا طمس أعٌنهم فانطلموا عمٌا ٌركب (ٕٔ)ال تخؾ }إِنَّا ُرُسُل َربَِّن لَْن ٌَِصلُوا إِلَ

بعضهم بعضا، حتى خرجوا إلى الذٌن بالباب، فمالوا: جبناكم من عند أسحر الناس طمست 
فكان فً جوؾ اللٌل، فرفعت أبصارنا، لال: فانطلموا ٌركب بعضكم بعضا حتى دخلوا المدٌنة. 

حتى إنهم لٌسمعون صوت الطٌر فً جو السماء، ثم للبت علٌهم فمن أصابته االبتفاكة أهلكته، 
لال: ومن خرج منها اتبعه حجر حٌث كان فمتله. لال: وخرج لوط منها ببناته وهن ثبلث، فلما 

، لال: سمعت «الربة»عٌن بلػ مكانا من الشام ماتت الكبرى فدفنها، فخرج عندها عٌن ٌمال لها 
، لال: ثم انطلك حتى إذا بلػ مكانا آخر ماتت الصؽرى، فدفنها، فخرج «ربثا»ابن عباس ٌمول: 

، لال: ولم ٌبك ؼٌر «رؼرثا»، لال: سمعت ابن عباس ٌمول: «الزؼرٌة»عندها عٌن ٌمال لها 
 .(ٖٔ)الوسطى"

 
 المرآن

ْرنَا اآْلَخِرٌَن )  [ٖٙٔ ({ ]الصافات :ٖٙٔ}ثُمَّ َدمَّ
 التفسٌر: 

 ثم أهلكنا البالٌن المكذبٌن من لومه.
 .(ٗٔ)ٌمول: ثم لذفناهم بالحجارة من فولهم، فؤهلكناهم بذلن" لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                      

 .والزبون: التً تضرب برجلها عند الحلب
 .1ٖٕ-1ٕٕ/ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
 .1ٓ5ٕ/5(:ص15ٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٖ(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٗٗ/ٗالبٌت منسوب لطرفة فً الكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (2)
 تسمى هلسفع".: "وكانت ٙٓٔفً عرابس المجالس للثعالبً، طبعة الحلبً . وٗٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .[21]هود : (5)
 .[21]هود : (ٓٔ)
 .[1ٓ]هود : (ٔٔ)
 .[1ٔ]هود : (ٕٔ)
 .5ٔ٘ٔ-1ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .٘ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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 .(ٔ)}ثم أهلكنا{ بمٌتهم بالخسؾ والحصب" لال مماتل:" 
 .(ٕ)أي: بالعموبة" لال المرطبً:" 
 .(ٖ)التدمٌر: هو اإلهبلن بوصؾ التنكٌل" لال السمعانً:" 
فؤدخل مٌكابٌل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلػ أسفل األرض،  لال وهب بن منبه:" 

ثم حمل لراهم فملبها علٌهم، ونزلت حجارة من السماء فتبعث من لم ٌكن منهم فً المرٌة حٌث 
 .(ٗ)كانوا، فؤهلكهم هللا عز وجل ونجا لوط وأهله إال امرأته"

 
 المرآن

وَن  ٌِْهْم ُمْصبِِحٌَن )}َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ ٌِْل أَفاََل تَْعِملُوَن )5َٖٔعلَ -5ٖٔ({ ]الصافات : 7ٖٔ( َوبِاللَّ
ٖٔ7] 

 التفسٌر: 
لتمرون فى أسفاركم على منازل لوم لوط وآثارهم ولت الصباح،  -« مكة»ٌا أهل -وإنكم 

 وتمرون علٌها لٌبل. أفبل تعملون، فتخافوا أن ٌصٌبكم مثل ما أصابهم؟
ٌِْهْم ُمْصبِِحٌَن )لوله   وَن َعلَ ٌِْل أَفبََل تَْعِملُوَن )2ٖٔتعالى:}َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ ({ 1ٖٔ( َوبِاللَّ

لتمرون فى أسفاركم على منازل لوم  -« مكة»ٌا أهل -[، أي:" وإنكم 1ٖٔ-2ٖٔ]الصافات : 
 .(٘)لوط وآثارهم ولت الصباح، وتمرون علٌها لٌبل"

ٌمول تعالى ذكره لمشركً لرٌش: وإنكم لتمرون على لوم لوط الذٌن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)دمرناهم عند إصباحكم نهارا وباللٌل"

 .(2)أي: تمرون علٌهم باللٌل والنهار إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم" لال السمعانً:" 
تمرون فً ذهابكم ومجٌبكم إلى الشام على لراهم ومنازلهم  لال الواحدي: "أي: 

 .(1)وآثارهم، مصبحٌن أي: نهارا، وباللٌل وعشٌا"
فإن هللا تعالى أهلكهم بؤنواع من العموبات ، وجعل محلتهم من األرض  لال ابن كثٌر:" 

لٌبل  بحٌرة منتنة لبٌحة المنظر والطعم والرٌح ، وجعلها بسبٌل ممٌم ٌمر بها المسافرون
 .(5)ونهارا"
ٌِْهْم ُمْصبِِحٌَن{، لال: فً أسفاركم"  وَن َعلَ  .(ٓٔ)عن السدّي، لوله: "}لَتَُمرُّ
نعم وهللا صباحا ومساء ٌطبونها وْطبًا، من أخذ من المدٌنة إلى الشام، أخذ  لال لتادة:" 

 .(ٔٔ)على سدوم لرٌة لوم لوط"
وذلن ألن الموم كانوا ٌسافرون إلى الشام والمسافر فً أكثر األمر  لال الفخر الرازي:" 

 .(ٕٔ)إنما ٌمشً فً اللٌل وفً أول النهار، فلهذا السبب عٌن تعالى هذٌن الولتٌن"
ولعلها ولعت لرٌب منزل ٌمر بها المرتحل عنه صباحا والماصد لها  لال البٌضاوي:" 

 .(ٖٔ)مساء"

                                                           

 .1ٕٕ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .٘ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٕٖ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (1)
 .1ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .٘ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (ٕٔ)
 .1ٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٖٔ)
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[، أي:" . أفبل تعملون، فتخافوا أن ٌصٌبكم 1ٖٔ{ ]الصافات : لوله تعالى:}أَفبََل تَْعِملُونَ  
 .(ٔ)مثل ما أصابهم؟"

 .(ٕ)"أفبل تعملون فتعتبرون بهم" لال الواحدي: أي: 
 .(ٖ)فما فٌكم عمول تعتبرون بها" لال الزمخشري: أي:" 
أي : أفبل تعتبرون بهم كٌؾ دمر هللا علٌهم وتعلمون أن للكافرٌن أمثالها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)؟"
ٌمول: أفلٌس لكم عمول تتدبرون بها وتتفكَّرون، فتعلمون أن من سلن من  لال الطبري:" 

عباد هللا فً الكفر به، وتكذٌب رسله، مسلن هإالء الذٌن وصؾ صفتهم من لوم لوط، نازل بهم 
مثل الذي نزل بهم على كفرهم باهلل، وتكذٌب رسوله، فٌزجركم ذلن عما أنتم من عموبة هللا، 

 .(٘)علٌه من الشرن باهلل، وتكذٌب دمحم علٌه الصبلة والسبلم"
أفبل تتفكَّرون ما أصابهم فً معاصً هللا أن ٌصٌبكم ما أصابهم، لال:  لال ابن زٌد:" 

 .(ٙ)وذلن المرور أن ٌمر علٌهم"
 [:1ٖٔ-ٖٖٔفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر نبوة لوط ورسالته. -ٔ
 بٌان العبرة فً إنجاء لوط والمإمنٌن معه وإهبلن الكافرٌن المكذبٌن به. -ٕ
بٌان أن ال شفاعة تنفع ولو كان الشافع ألرب لرٌب إال بعد أن ٌؤذن هللا للشافع وبعد رضابه  -ٖ

 عن المشفوع له.
ء بذلن إلى معرفة سنن هللا تعالى فً وجوب التفكر والتعمل فً األحداث الكونٌة لبلهتدا -ٗ

 الكون والحٌاة.
 المرآن

-7ٖٔ({ ]الصافات : ٓٗٔ( إِْذ أَبََك إِلَى اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن )7ٖٔ}َوإِنَّ ٌُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن )
ٔٗٓ] 

 التفسٌر: 
وركب  وإن عبدنا ٌونس اصطفٌناه وجعلناه من المرسلٌن، إذ هرب من بلده ؼاضبًا على لومه،

 سفٌنة مملوءة ركابًا وأمتعة.
[، أي:" وإن عبدنا ٌونس 5ٖٔلوله تعالى:}َوإِنَّ ٌُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات :  

 .(2)اصطفٌناه وجعلناه من المرسلٌن"
 .(1)وإن ٌونس لمرسل من المرسلٌن إلى ألوامهم" لال الطبري:ٌمول:" 
ال ٌنبؽً ألحد أن ٌمول إنً خٌر من ٌونس بن متى » لال: عن ابن عباس: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(5)«نسبه إلى أمه ، أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه
[، أي:" إذ هرب من بلده ٓٗٔلوله تعالى:}إِْذ أَبََك إِلَى اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن{ ]الصافات :  

 .(ٓٔ)ؼاضبًا على لومه، وركب سفٌنة مملوءة ركابًا وأمتعة"
 .(ٔٔ)ٌمول: حٌن فّر إلى السفٌنة المملوء من الحمولة الُمولَر" الطبري:"لال  

                                                           

 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٕ)
 .ٔٙ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .1ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .٘ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٙٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕٗ٘٘اخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (5)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٔ)}اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن{، لال: المولر"عن السدي:" 
 .(ٕ)كنَّا نحّدث أنه المولر من الفُلن" لال لتادة:" 

 
 المرآن

 [ٔٗٔ({ ]الصافات : ٔٗٔ}فََساَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌَن )
 التفسٌر: 

وأحاطت بها األمواج العظٌمة، فالترع ركاب السفٌنة لتخفٌؾ الحمولة خوؾ الؽرق، فكان ٌونس 
 من المؽلوبٌن.

 .(ٖ)فمارع أهل السفٌنة" [، أي:"ٔٗٔلوله تعالى:}فََساَهَم{ ]الصافات :  
 .(ٗ)ٌمول: فَمَاَرَع" لال الطبري:" 
 .(٘)عن ابن عباس، لوله: "}فََساَهَم{، ٌمول: أْلَرَع" 
 .(ٙ)عن السدّي، لوله: "}فََساَهَم{، لال: لارع" 
فاحتبست السفٌنة، فعلم الموم أنما احتبست من حدث أحدثوه، فتساهموا،  لال لتادة:" 

 .(2)فمُِرَع ٌونس، فرمى بنفسه، فالتممه الحوت"
فكان من المؽلوبٌن  [، أي:"ٔٗٔلوله تعالى:}فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌَن{ ]الصافات :  

 .(1)عة"بالمر
ٌعنً: فكان من المسهومٌن المؽلوبٌن، ٌمال منه: أدحض هللا حجة فبلن  لال الطبري:" 

فدحضت: أي أبطلها فبطلت، والدَّْحض: أصله الزلك فً الماء والطٌن، ولد ذُكر عنهم: َدَحض 
 .(5)هللا حجته، وهً للٌلة"

 .(ٓٔ)ٌمول: من الممروعٌن"عن ابن عباس والسدي، لوله: "}فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌَن{،  
 .(ٔٔ)من المسهومٌن" لال مجاهد:" 
وذلن أن السفٌنة تَلَعَّبَت  بها األمواج من كل جانب ، وأشرفوا على  لال ابن كثٌر:" 

الؽرق ، فساهموا على من تمع علٌه المرعة ٌلمى فً البحر ، لتخؾ بهم السفٌنة ، فولعت المرعة 
على نبً هللا ٌونس ، علٌه الصبلة والسبلم ثبلث مرات ، وهم ٌضنون به أن ٌلمى من بٌنهم ، 

ً نفسه وهم ٌؤبون علٌه ذلن، وأمر هللا تعالى حوتا من البحر األخضر أن فتجرد من ثٌابه لٌلم
ٌشك البحار ، وأن ٌلتمم ، ٌونس علٌه السبلم ، فبل ٌَْهِشُم له لحما ، وال ٌكسر له عظما، فجاء 
ذلن الحوت وألمى ٌونس ، علٌه السبلم ، نفسه فالتممه الحوت وذهب به فطاؾ به البحار كلها. 

س فً بطن الحوت ، حسب أنه لد مات ثم حرن رأسه ورجلٌه وأطرافه فإذا هو ولما استمر ٌون
ٌا رب ، اتخذُت لن مسجدا فً »حً، فمام ٌصلً فً بطن الحوت ، وكان من جملة دعابه : 

 .(ٕٔ)«"موضع لم ٌبلؽه أحد من الناس
 

 المرآن

                                                           

 .ٙٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٓٗ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٓٗ/ٖصفوة التفاسٌر:  (1)
 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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 [ٕٗٔ({ ]الصافات : ٕٗٔ}فَاْلتَمََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِلٌٌم )
 التفسٌر: 

 فؤُلمً فً البحر، فابتلعه الحوت، وٌونس علٌه السبلم آٍت بما ٌبُلم علٌه.
 .(ٔ)ٌمول: فابتلعه الحوت; وهو مكتسب اللوم" لال الطبري:" 
 .(ٕ)وهو الَِّذي لد اكتسَب اللَّْوَم وإن لَْم ٌلم" لال الفراء:" 
تمول العرب: أالم فبلن فى أمره وذلن إذا أتى أمرا ٌبلم علٌه لال لبٌد  لال أبو عبٌدة:" 
 :(ٖ)بن ربٌعة

 .(ٗ)َسفَها َعَذْلَت ولُْمَت ؼٌَر ُمِلٌِم ... َوَهداَن لَبَل اْلٌوِم ؼٌُر َحكٌِم"
 .(٘)أي مذنب. ٌمال: أالم الرجل; إذا أذنب ذنبا ٌبلم علٌه" لال ابن لتٌبة:" 
-« الملٌم»بمة الزمة له، أي لٌس ذلن الذي فعل به بكفارة له. وأي: البل لال الزجاج:" 
: الذي ٌؤتً بما ٌجب أن ٌبلم علٌه، ومعنى }نبذناهم{: ألمٌناهم، وكل شًء ألمٌته تمول -فً اللؽة

 .(ٙ)فٌه لد نبذته، ومن ذلن نبذت النبٌذ، ومن ذلن تمول للملموط منبوذ ألنه لد رمً به"
 .(2)َو ُمِلٌٌم{، مسٌا"عن ابن عباس، لوله:"}َوهُ  
 .(1)عن لتادة: "}َوُهَو ُمِلٌٌم{، أي: فً صنعه" 
 .(5)وفً رواٌة عن معمر: لال:" لتادة: أي: مسًء" 
 .(ٓٔ)ملٌم فً عباد هللا" ولال لتادة:" 
 .(ٔٔ)عن مجاهد، لوله: "}َوُهَو ُمِلٌٌم{، لال: مذنب" 
 .(ٕٔ)وهو مذنب، والملٌم: المذنب" لال ابن زٌد:" 

 
 المرآن

({ ]الصافات : ٗٗٔ( لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )ٖٗٔ}فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن )
ٖٔٗ - ٔٗٗ] 

 التفسٌر: 
فلوال ما تمدَّم له من كثرة العبادة والعمل الصالح لبل ولوعه فً بطن الحوت، وتسبٌحه، وهو فً 

إِلَهَ إِال أَْنَت ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ; لمكث فً بطن الحوت، بطن الحوت بموله: }ال 
 وصار له لبًرا إلى ٌوم المٌامة.

[، أي:" فلوال ما تمدَّم له من ٖٗٔلوله تعالى:}فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن{ ]الصافات :  
فً بطن الحوت، وتسبٌحه، وهو فً بطن الحوت  كثرة العبادة والعمل الصالح لبل ولوعه

 .(ٖٔ)بموله:}ال إِلَهَ إاِل أَْنَت ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن{"
}فَلَْوال أَنَّهُ{ ٌعنً: ٌونس }َكاَن ِمَن{ الُمَصلٌَِّن هلل لبل الببلء الذي  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔ)ت"ابتُلً به من العموبة بالحبس فً بطن الحو

                                                           

 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .، واللسان )لوم(2ٓٔ/ ٕٔوالطبري:  1ٔ/ ٔدٌوانه (ٖ)
 .2ٗٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٗ)
 .2ٖٗؼرٌب المرآن:  (٘)
 .ٙ٘/٘معانً المرآن:  (ٙ)
 .5ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ1ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . 1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٔٓٔ/ٖ(:صٕٓ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (5)
 .ٕٓٗ/ٖ(:ص55ٕٓأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٓٔ)
 . 2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
 . 1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
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مٌمون بن مهران:" سمعت الضحان بن لٌس ٌمول على منبره: اذكروا هللا فً لال  
الرخاء ٌذكركم فً الشدة، إن ٌونس كان عبدا هلل ذاكرا، فلما أصابته الشدة دعا هللا فمال هللا: 

ٌُْبعَثُون{، فذكره هللا بما كان منه، وكان }لَْوال أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَى ٌَْوِم 
نَا فرعون طاؼٌا باؼٌا فلما:}أَْدَرَكهُ اْلؽََرُق لَاَل آَمْنُت أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرابٌَِل َوأَ 

ٌَْت لَْبُل َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌن{ لال ال ضحان: فاذكروا هللا فً الرخاء ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن آآلَن َولَْد َعَص
 .(ٕ)ٌذكركم فً الشدة"

[، ٖٗٔلوله تعالى:}فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌَن{ ]الصافات : واختلؾ أهل التفسٌر فً  
 على وجوه:

، وسعٌد بن (ٖ)حسن، لاله ال«ال إِلَهَ إِال أَْنَت ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌنَ »أحدها : من المابلٌن: 
 .(ٗ)جبٌر

عن الحسن، لوله: "}فلوال أنه كان من المسبحٌن{، لال: ما كان إال صبلة أحدثها فً  
 .(٘)بطن الحوت، فذكر ذلن لمتادة رضً هللا، عنه فمال: ال. إنما كان ٌعمل فً الرخاء"

كان ٌكثر الصبلة فً الرخاء، فلما حصل فً بطن الحوت، ظن أنه  ولال الحسن:" 
الموت، فحرن رجلٌه، فإذا هً تتحرن، فسجد ولال: ٌا رب اتخذت لن مسجدا فً موضع لم 

 .(ٙ)ٌسجد فٌه أحد"
ُسْبَحانََن إِنًِّ عن سعٌد بن ُجبٌَر: "}فَاْلتَمََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِلٌٌم{، لال: لال: }ال إِلَهَ إاِل أَْنَت  

 .(2)ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن{، فلما لالها، لذفه الحوت، وهو مؽرب"
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ولتادة(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)الثانً : من المصلٌن لاله ابن عباس

 -ٌعنً: من المصلٌن لبل المعصٌة وكان فً زمانه كثٌر الصبلة والذكر هلل لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)فلوال ذلن للبث فً بطنه عموبة فٌه }إلى ٌوم ٌبعثون{ الناس من لبورهم" -جل وعز
اه هللا بذلن; لال: ولد كان ٌمال فً الحكمة:  لال لتادة:"  كان كثٌر الصَّبلةِ فً الّرخاء، فنجَّ

 .(ٖٔ)رفع صاحبه إذا ما َعثَر، فإذا ُصرع وجد متكبا"إن العمل الصالح ٌ
كان طوٌل الصبلة فً الّرخاء; لال: وإّن العمل الصالح ٌرفع صاحبه إذا  ولال لتادة:" 

 .(ٗٔ)عثر، إذا صرع وجد متكبا"
 .(٘ٔ)الثالث : من العابدٌن، لاله وهب بن منبه

 .(ٙٔ)"من العابدٌن، لال: فركن لعبادته" لال وهب:" 
 .(2ٔ)كان له عمل صالح فٌما خبل" أبو العلٌة:"ولال  

                                                                                                                                                                      

 .1ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ1ٙٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ1ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ11ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .5ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:ص2ٕ٘٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق فً التفسٌر) (٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:ص2ٕ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٙٔ)
 .5ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2ٔ)
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 .(ٔ)«تعرؾ إلى هللا فى الرخاء ٌعرفن فى الشدة» وفً الحدٌث: 
العمل الصالح ٌرفع صاحبه ، كلما عثر »وبلؽنً أنه ٌمال: "إن فً الحكمة:  لال لتادة:" 

 .(ٕ)«"وجد متكبا
 . (ٖ)الرابع : من التاببٌن ، لاله لطرب

 .(ٗ)تاب فً الرخاء فنجاه هللا من الببلء" لال الماوردي: "ولٌل:
 .(٘)الخامس: انه كان من المسبحٌن فً جوؾ أبوٌه. حاه ابن كثٌر

 وفً مدة لبثه فً بطن الحوت أربعة ألوال:
 .(ٙ)التممه الحوت ضحى، ولفظه عشٌة، ما بات فً بطنه" أحدها : بعض ٌوم، لال الشعبً : "

 .(2)-فً رواٌة-. لاله لتادةنجم، وإنه لبث ثبلثة أٌام فً جوفهفالتممه الحوت ٌمال له: الثانً : 
فً بطن الحوت سبعة أٌام، فطاؾ به البحار كلها، ثم نبذه على لبث  -علٌه السبلم–الثالث : أنه 
 .(1)، لاله سعٌد بن جبٌر شاطا دجلة

 .(ٔٔ)جرٌج، وابن (ٓٔ)-فً رواٌة أخرى-، ولتادة(5)الرابع : أربعون ٌوماً، لاله أبو مالن
 .(ٕٔ)مكث فً بطنه أربعٌن ٌوما ٌتردد به فً دجلة" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)لال ابن جرٌج:"بلؽنً أن ٌونس مكث فً بطن الحوت أربعٌن صباحا" 
 : (ٗٔ)وهللا أعلم بممدار ذلن. وفً شعر أمٌة بن أبً الصلت لال ابن كثٌر:" 

ٌَت ٌُونًُسا... َولَْد بَاتَ   .(٘ٔ)فًِ أْضعَاؾ ُحوٍت لٌَاِلٌا" َوأْنَت بفَضٍل مْنَن نَجَّ
[، أي:" لمكث فً بطن ٗٗٔلوله تعالى:}لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٙٔ)الحوت، وصار له لبًرا إلى ٌوم المٌامة"
ٌمول: لبمً فً بطن الحوت إلى ٌوم المٌامة، ٌوم ٌبعث هللا فٌه خلمه لال الطبري:" 

اه"محبوسا، و  .(2ٔ)لكنه كان من الذاكرٌن هللا لبل الببلء، فذكره هللا فً حال الببلء، فؤنمذه ونجَّ
 .(1ٔ)"لصار له بطن الحوت لبًرا إلى ٌوم المٌامة لال لتادة: 

                                                           

( ، والضٌاء 1ٕٓٗ، رلم 2ٖٓ/ٔ( . وأخرجه أًٌضا: أحمد )ٖٕٗٔٔ، رلم ٖٕٔ/ٔٔأخرجه الطبرانى )(ٔ)
ن كلمات ٌنفعن هللا بهن احفظ هللا ٌحفظن احفظ هللا ٌا ؼبلم أال أعلم» . والحدٌث بتمامه:(ٖٔ، رلم ٖٕ/ٓٔ)

تجده أمامن تعرؾ إلى هللا فى الرخاء ٌعرفن فى الشدة واعلم أن ما أصابن لم ٌكن لٌخطبن وما أخطؤن لم ٌكن 
لٌصٌبن وأن الخبلبك لو اجتمعوا على أن ٌعطون شٌبا لم ٌرد هللا أن ٌعطٌكه لم ٌمدروا على ذلن وأن ٌصرفوا 

أراد هللا أن ٌعطٌكه لم ٌمدروا على ذلن وأن لد جؾ الملم بما هو كابن إلى ٌوم المٌامة فإذا سؤلت فسل عنن شٌبا 
هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل وإذا اعتصمت فاعتصم باهلل واعمل هلل بالشكر فى الٌمٌن واعلم أن الصبر على ما 

 «.مع العسر ٌسراتكره خٌر كثٌر فإن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن 
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕ٘٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕ)
 .1ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .1ٙ/٘النكت والعٌون:  (ٗ)
 .5ٖ/2انظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .5ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ15ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕ٘٘٘انظر: تفسٌر عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٔٔ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕ٘٘٘جه عبدالرزاق فً التفسٌر)أخر (ٖٔ)
 .(1ٕٕ/ٔالبٌت فً السٌرة النبوٌة البن هشام )(ٗٔ)
 .5ٖ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙٔ)
 .1ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٕٔ، وابن ابً حاتم)ٓٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
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 المرآن

 [٘ٗٔ({ ]الصافات : ٘ٗٔ}فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِمٌٌم )
 التفسٌر: 

فً أرض خالٌة عارٌة من الشجر والبناء، وهو ضعٌؾ فطرحناه من بطن الحوت، وألمٌناه 
 البدن.

ٌمول: فمذفناه بالفضاء من األرض، حٌث ال ٌوارٌه شًء من شجر وال  لال الطبري:" 
 .(ٔ)ؼٌره، وهو كالصبً المنفوس: لحم نًِء"

 [، وجوه من التفسٌر:٘ٗٔوفً لوله تعالى:}فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء{ ]الصافات :  
 .(ٕ)بالساحل، لاله ابن عباس ألمٌناهناه: أحدها :مع

 . (ٖ)الثانً : باألرض، لاله السدي
 .(ٗ)الثالث : موضع بؤرض الٌمن. حكاه الماوردي

 .(٘)الرابع : نٌنوى على شط دجلة. لاله لتادة
 .(1)، والطبري(2)وأبو عبٌدة ،(ٙ)بؤرض لٌس فٌها شًء وال نبات. لاله لتادة أٌضاالخامس : 

 :(5)لال الشاعر 
 وَرفَْعُت ِرْجبل ال أخاُؾ ِعثاَرها ... َونَبَْذُت بالبَلِد العََراِء ثٌِابًِ

  ٌعنً بالبلد: الفضاء.
 .(ٓٔ)تمول العرب: نبذته بالعراء أي األرض الفضاء" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: بالمكان الخالً" ولال الزجاج:" 
 [، وجوه:٘ٗٔوفً لوله تعالى:}َوُهَو َسِمٌٌم{ ]الصافات :  
 .(ٕٔ)، لاله ابن مسعودكهٌبة الفرخ الممعوط الذي لٌس علٌه رٌشأحدها : 

 .(ٖٔ)لال الماوردي:"ألنه ضعؾ بعد الموة ، ورق جلده بعد الشدة"
 .(ٗٔ). لاله مماتلٌعنً: مستمام وجٌعالثانً: 
 .(٘ٔ)كهٌبة الصبً، لاله السديالثالث: 
 .(ٙٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ضعٌؾ البدن" 

                                                           

 .ٔٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (2)
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
، "المرطبً" 2٘ٔ/ ٕلرجل من خزاعة ٌمال له لٌس بن جعدة فً "مجاز المرآن" البٌت من الكامل، وهو (5)

 .ٔٓٔ/ ٖٕ، "الطبري" 1٘ٔ/ ٖ. وببل نسبة فً "تهذٌب اللؽة" 1ٖٙ/ 2، "البحر المحٌط" 5ٕٔ/ ٘ٔ
 .2٘ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .2ٕٕٖ/ٓٔ(:ص1ٕ1ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙ/٘النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗٔ)
 .ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٓٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
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وهو ضعٌؾ مثل الصبً، فؤصابته حرارة الشمس، فؤنبت هللا علٌه }شجرة  ٌحٌى:" لال 
من ٌمطٌن{ وهً المرع، فؤظلته فنام فاستٌمظ ولد ٌبست فحزن علٌها، فؤوحى هللا إلٌه: أحزنت 

 .(ٔ)على هذه الشجرة وأردت أن أهلن مابة ألؾ من خلمً أو ٌزٌدون؟ أي: بل ٌزٌدون"
، حتى لفظه فً ساحل البحر، فطرحه مثل -ٌعنً الحوت-خرج به،  لال ابن عباس:" 

ًّ المنفوس، لم ٌنمص من خلمه شًء"  .(ٕ)الصب
ًّ المنفوس، لد نشر اللحم والعظم،  لال ابن زٌد:"  ما لَفََظه الحوت حتى صار مثل الصب

ًّ المنفوس، فؤلماه فً موضع، وأنبت هللا علٌه شجرة من ٌمطٌن"  .(ٖ)فصار مثل الصب
 

 المرآن
ٌِْه َشَجَرةً ِمْن ٌَْمِطٌٍن )  [ٙٗٔ({ ]الصافات : ٙٗٔ}َوأَْنبَتْنَا َعلَ

 التفسٌر: 
 وأنبتنا علٌه شجرة من المَْرع تظلُّه، وٌنتفع بها.

وأنبتنا على ٌونس شجرة من الشجر التً ال تموم على ساق، وكل  لال الطبري: ٌمول:"
ٌخ والَحْنَظل ونحو ذلن، فهً عند العرب ٌَْمِطٌن، ولال  شجرة ال تموم على ساق كالدُّباء والبِّطِ

 :(ٗ)ابن أبً الصلت لبل اإلسبلم فً ذلن بٌتا من شعر
ٌْه بَرْحَمٍة ... ِمَن هللا لَوْ  ًَ َضاِحٌا"فَؤَْنبََت ٌَْمِطٌنا َعلَ  .(٘)ال هللا أُْلِف

لال ابن كثٌر:" وؼٌر واحد لالوا كلهم : الٌمطٌن هو المرع.. وذكر بعضهم فً المرع  
فوابد ، منها : سرعة نباته ، وتظلٌُل ورله لكبره ، ونعومته ، وأنه ال ٌمربها الذباب ، وجودة 

ثبت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌُِحّب أؼذٌة ثمره ، وأنه ٌإكل نٌبا ومطبوخا بلبه ولشره أٌضا. ولد 
ْحفة بَّاء ، وٌتتبعه من َحَواشً الصَّ الدُّ

(ٙ)"(2). 
[، على ٙٗٔواختلؾ اهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َشَجَرةً ِمْن ٌَْمِطٌٍن{ ]الصافات :  
 ألوال: 

، (ٓٔ)-رواٌةفً -، وسعٌد بن جبٌر(5)، وابن عباس(1)أحدها : أنه المرع ، لاله ابن مسعود
عمرو بن ، و(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)-فً رواٌة-ومجاهد

 .(2ٔ)، ومؽٌرة(ٙٔ)مٌمون األودي
بَّاء، هذا المرع الذي رأٌتم أنبتها هللا علٌه ٌؤكل منها" لال لتادة:"   .(1ٔ)كنَّا نحدَّث أنها الدُّ

                                                           

 .1ٖٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
، ولم أجده فً شعراء النصرانٌة وال فً ٖٔٔ/ٕٔالبٌت ألمٌة بن أبً الصلت كما فً تفسٌر الطبري: (ٗ)

 .ترجمته فً األؼانً
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .( من حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه5ٖٗ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٙ)
 .ٓٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٗٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٖٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 . ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 . ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 . ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
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ابن لسٌط، أنه سمع أبا ُهَرٌرة ٌمول: طرح بالعراء، فؤنبت هللا علٌه ٌمطٌنة، فملنا:  عن  
بَّاء، هٌؤ هللا له أروٌة وحشٌة تؤكل من َخشاش  ٌا أبا هرٌرة وما الٌمطٌنة؟ لال: الشجرة الدُّ

 . (ٔ)فتفشح علٌه فتروٌه من لبنها كل عشٌة وبكرة حتى نبت" -أو َهشاش-األرض 
أنبت هللا علٌه شجرة من ٌمطٌن; لال: فكان ال ٌتناول منها ورلة فٌؤخذها  لال ابن زٌد:" 

 ..(ٕ)إال أروته لبنا، أو لال: شرب منها ما شاء حتى نبت"
بَّاء"  .(ٖ)لال السدي:"هو المرع، والعرب تسمٌه: الدُّ

 .(ٗ)الثانً : أنه كل شجرة لٌس فٌها ساق ٌبمى من الشتاء إلى الصٌؾ، لاله سعٌد بن جبٌر
كل شجرة ال ساق لها فهً من الٌمطٌن، والذي ٌكون على وجه  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(٘)"األرض من البطٌخ والمثاء
 .(ٙ)كّل شًء ٌنبت ثم ٌموت من عامه" ولال سعٌد بن جبٌر:" 
بَّاء، أو ؼٌره من نحوه" ولال مجاهد:"   .(2)ؼٌر ذات أصل من الدُّ
كل شجرة ال تموم على ساق فهى ٌمطٌن، نحو: الدبّا والحنظل  لال أبو عبٌدة:" 
 .(1)والبّطٌخ"
نحو المرع  –كل شجرة ال تنبت على ساق، وإنما تمتد على وجه األرض  لال الزجاج:" 

فهو ٌمطٌن، وأحسب اشتمالها من: لطن بالمكان إذا ألام به، فهذا الشجر كله  -والبطٌخ والحنظل 
 .(5)على وجه األرض، فلذلن لٌل ٌمطٌن"

ل: وما ٌجعله أحّك من عن ابن عباس، لال: "}َشَجَرةً ِمْن ٌَْمِطٌٍن{، فمالوا عنده: المرع; لا 
 .(ٓٔ)البطٌخ"

 .(ٔٔ)الثالث : أنها كل شجرة لها ورق عرٌض ، حكاه الماوردي عن ابن عباس
الرابع : أنه كل ما ٌنبسط على وجه األرض من البطٌخ والمثاء، رواه الماسم بن أبً أٌوب عن 

 .(ٕٔ)سعٌد بن جبٌر
 . (ٖٔ)عن سعٌد بن جبٌرخباب الخامس : أنها شجرة سماها هللا تعالى ٌمطٌناً أظلته رواه هبلل بن 

فٌما ذُكر أرسل هللا علٌه دابة األرض، فجعلت تمرض عرولها،  لال سعٌد بن جبٌر:"
وجعل ورلها ٌتسالط حتى أفضت إلٌه الشمس وشكاها، فمال: ٌا ٌونس جزعت من حّر الشمس، 

، فتبت علٌهم؟ ولم تجزع لمبة ًّ  .(ٗٔ)"ألؾ أو ٌزٌدون تابوا إل
الجمهور: على أن الٌمطٌن من الشجر، ما له ورق عرٌض منبسط على  لال الكرمانً:"

 وجه األرض، واألكثرون على أن المراد بها فً السورة المْرع. 
الؽرٌب: خص بالمرع، ألنه لما خرج من بطن الحوت كان كالفرخ الممعَّط وكان ٌإذٌه 

 ولوع الذباب علٌه، وورق الدبا ال ٌحوم حوله الذباب وال ٌمع علٌه. 
 .(ٔ)العجٌب: كانت تختلؾ إلٌه، وعلة ٌشرب من لبنها "

                                                           

 .ٖٔٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔ)
 . ٗٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 . ٗٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٗٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2٘ٔ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .ٖٗٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .ٕٔٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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 المرآن
({ ]الصافات : 7ٗٔفَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحٌٍن ) (5ٗٔ}َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمائَِة أَْلٍؾ أَْو ٌَِزٌُدوَن )

ٔٗ5-ٔٗ7] 
 التفسٌر: 

وأرسلناه إلى مابة ألؾ من لومه بل ٌزٌدون، فصدَّلوا وعملوا بما جاء به، فمتعناهم بحٌاتهم إلى 
 ولت بلوغ آجالهم.

[، أي:" وأرسلناه إلى 2ٗٔفات : لوله تعالى:}َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو ٌَِزٌُدوَن{ ]الصا 
 .(ٕ)مابة ألؾ من لومه بل ٌزٌدون"

فؤرسلنا ٌونس إلى مبة ألؾ من الناس، أو ٌزٌدون على مبة  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)ألؾ"

 .(ٗ)أرسل إلى أهل نٌنوى من أرض الموصل" لال لتادة:" 
الحوت إٌاه، أم بعد ، هل كانت لبل التمام -علٌه السبلم-رسالتهواختلؾ اهل العلم فً 

 ذلن؟ على لولٌن:
 . (ٙ)، شهر بن حوشب(٘)أحدهما : أنه أرسل إلٌهم بعدما نبذه الحوت بالعراء، لاله ابن عباس

أتاه جبرابٌل، ٌعنً ٌونس، ولال: انطلك إلى أهل نٌِنََوى فؤنذرهم  لال شهر بن حوشب:" 
ذلن، لال: ألتمس حذاء، لال:  أن العذاب لد حضرهم; لال: ألتمس دابة; لال: األمر أعجل من

األمر أعجل من ذلن، لال: فؽضب فانطلك إلى السفٌنة فركب; فلما ركب احتبست السفٌنة ال 
تُمدم وال تُإخر; لال: فتساهموا، لال: فُسهم، فجاء الحوت ٌبصبص بذنبه، فنودي الحوت: أٌا 

فالتممه الحوت، فانطلك  حوت إنا لم نجعل ٌونس لن رزلا، إنما جعلنان له حوزا ومسجدا; لال:
ٌْلة، ثم انطلك به حتى مر به على دجلة، ثم انطلك به حتى  به من ذلن المكان حتى مر به على األ

 .(2)ألماه فً نٌنوى"
، وحكاه ابن الجوزي عن (5)، ومجاهد(1). لاله الحسنأنها كانت لبل التمام الحوت لهالثانً: 
 .(ٓٔ)االكثرٌن
بعثه هللا تعالى لبل أن ٌصٌبه ما أصابه، أرسل إلى أهل نٌنوى من  لال الحسن ولتادة:" 

 .(ٔٔ)أرض الموصل"
أعاد هللا له الرسالة، فآمنوا عن آخرهم، لم ٌشذ منهم وحكً عن الحسن، لال: "أنه تعالى 

 .(ٕٔ)"أحد
األصح أنه كان نبٌا من لبل، ولد دل على هذا لوله تعالى: }وإن ٌونس  لال السمعانً:" 

 .(ٖٔ)لمن المرسلٌن إذ أبك{"
المول الثانً هو "األصح، والمعنى: وكنا أرسلناه إلى مابة ألؾ، فلما  لال ابن الجوزي: 

 .(ٔ)"خرج من بطن الحوت، أمر أن ٌرجع إلى لومه الذٌن أرسل إلٌهم

                                                                                                                                                                      

 .51٘/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (ٔ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٙٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٔ٘، وتفسٌر مجاهد: ٙٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖ٘٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ5ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٗ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)



ٙٓ 
 

أنه أرسله إلى لومه الذٌن وعدهم العذاب، فلما أظلهم تابوا،  لال الطبري:المعنى:" 
 .(ٕ)"فكشؾ هللا عنهم. ولٌل: إنهم أهل نٌنََوى

 [، ثبلثة وجوه:2ٗٔلوله تعالى:}أَْو ٌَِزٌُدوَن{ ]الصافات : وفً 
، وعدد من أهل (ٗ)، ومماتل(ٖ)أحدها : أن معناه : بل ٌزٌدون ، لاله ابن عباس، ٌحً بن سبلم

ٌِْن أَْو أَْدنَى{ ]النجم :  ، مثله لوله :(٘)منهم الفراء التفسٌر ، «بل أدنى»[، ٌعنى: 5}فََكاَن لَاَب لَْوَس
 :(ٙ)لال جرٌر

 اثعلبة الفوارس أو رٌاحا ... عدلت بهم طهٌّة والخشابا
 والمعنى: أثعلبة بل رباحاً.

. (2)ٌزٌدون. لاله ابن لتٌبة، فكؤنه لال: إلى مابة ألؾ و«الواو»بمعنى:  -هاهنا-« أو»الثانً: أن 
وهو [، أي:" 22}َوَما أَْمُر السَّاَعِة إاِلَّ َكلَْمحِ اْلبََصِر أَْو ُهَو أَْلَرب{ ]النحل :  مثله لوله تعالى:

 :(1)، ومنه لول الشاعرألرب
 لرى عنكما شهرٌن أو نصؾ ثالث ... إلى ذاكما لد ؼٌّبتنً ؼٌابٌا

 .(5)ن ٌكون أراد لرى شهرٌن بل نصؾ شهر ثالثأراد: لرى شهرٌن ونصفا، وال ٌجوز أ
وفى « بل ٌزٌدون»لٌس بشّن، وهى فى موضع آخر  -هاهنا–}أو{  ولال أبو عبٌدة:" 

[، لٌس بشّن ولد لالوهما جمٌعا فهى فى موضع ٕ٘المرآن }لَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن{ ]الذارٌات : 
 .(ٓٔ)التً للمواالة"« الواو»

وٌحتمل أن التمدٌر: وٌزٌدون على مرور الزمان، فٌكون استبناؾ لال الكرمانً:"  
 .(ٔٔ)كبلم"

إذ كان هللا تعالى ال ٌجوز أنه على شن المخاطبٌن، على بابها، و -ها هنا-« أو»الثالث : أن 
علٌن الشن، ومعناه: أو ٌزٌدون فً تمدٌركم وظنكم أنتم إذا رآهم الرابً، لال: هإالء مابة ألؾ 

المابة، فٌكون الشن راجع إلى من رآهم ال إلى هللا تعالى. وهذا لول دمحم بن أو ٌزٌدون على 
 .(ٖٔ)، وحكاه الزجاج(ٕٔ)ٌزٌد

 .(ٗٔ)وهذا أٌضا وجه حسن" لال البالبلنً:" 
أّن المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأٌتموهم لملتم هم مابة ألؾ أو  لال النحاس:لٌل:"

 .(ٔ)ن"أكثر، وإنّما خوطب العباد على ما تعرفو

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘٘/ٖزاد المسٌر:  (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕ٘التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: انظر:  (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .5ٖٖ/ٕ، و2ٕ/ٔانظر: معانً المرآن:  (٘)
النحوٌٌن الحذاق، ولو كان كما لاال لكان  هذا خطؤ عند أكثر ، ولال:"ٓٙ/ٙوضعّفه النحاس فً معانً المرآن:  

 :وارسلناه إلى أكثر من مابة ألؾ واستؽنى عن أو ".
واللسان  ٕٖ٘/ ٕوالعٌنً  15٘، ٕ٘/ ٔوالشنتمرى  2ٖٗ، ٔٗ/ ٔوالكتاب  ٙٙالبٌت فى دٌوان جرٌر ص (ٙ)

 .2ٕ5/ ٗٔوالتاج )خشب( والمرطبً 
وهذا اٌضا خطا  ، ولال:"ٔٙ/ٙ. وضعّفه النحاس فً معانً المرآن: 5ٕٔ-5ٕٓانظر: تؤوٌل مشكل المرآن:  (2)

 ألن فٌه بطبلن المعانً".
 ٌروى صدر البٌت بلفظ:(1)

، ٘ٔٔ، واألزهٌة ص 2ٔٔأال فالبثا شهرٌن أو نصؾ ثالث والبٌت من الطوٌل، وهو البن أحمر فً دٌوانه ص 
 .2ٕٕ/ ٕ، والمحتسب ٓٙٗ/ ٕ، والخصابص 1ٖٗ/ ٕوببل نسبة فً اإلنصاؾ ، 5/ ٘وخزانة األدب 

 .5ٕٔ-5ٕٓانظر: تؤوٌل مشكل المرآن:  (5)
 .2٘ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .51٘/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (ٔٔ)
 .ٕٙ-ٔٙ/ٙحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن:  (ٕٔ)
 .5ٙ/٘، والنكت والعٌون: 52ٗ/ٖللجصاص:  ، وأحكام المرآنٖٗٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٖٔ)
 .5ٔ٘/ٕاإلنتصار للمرآن:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)الرابع : أنه لئلبهام، كؤنه لال: أرسلناه إلى أحد العددٌن
أنه كما تمول: جاءنً زٌد أو عمرو، وأنت تعرؾ من جاءن منهما إاّل  لال النحاس: "

 .(ٖ)أنن أبهمت على المخاطب"
وأنه «. الواو»، ولول ؼٌره أنها بمعنى: « بل»ولال النحاس:" ولول الفراء أنها بمعنى  

لٌس هذا من مواضعها، ألنها لئلضراب عن األول واإلٌجاب « بل»ٌصّح هذان الموالن، ألن ال 
لما بعده. وتعالى هللا عز وجل عن ذلن أو الخروج من شًء إلى شًء، ولٌس هذا موضع ذلن. 

فلو كانت إحداهما بمعنى األخرى لبطلت المعانً، ولو جاز « أو»والواو معناها خبلؾ معنى 
 .(ٗ)لناه إلى أكثر من مابة ألؾ أخصر، وفً اآلٌة لوالن سوى"ذلن لكان وأرس

 واختلؾ من لال بهذا فً لدر زٌادتهم على مابة ألؾ على خمسة ألوال:
 ً  .(ٙ)، وبه لال مماتل(٘)أحدها : ٌزٌدون عشرٌن ألفاً ، رواه أُبً بن كعب مرفوعا

 .(2)الثانً : ٌزٌدون ثبلثٌن ألفاً ، لاله ابن عباس
 .(1)ٌزٌدون بضعة وثبلثٌن ألفاً ، لاله ابن عباس اٌضاالثالث : 

 .(5)الرابع : بضعة وأربعٌن ألفاً .وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا
 .(ٓٔ)الخامس : سبعٌن ألفاً ، لاله سعٌد بن جبٌر

ولد كان العذاب أرسل علٌهم، فلما فرلوا بٌن النساء وأوالدها،  ولال سعٌد بن جبٌر:" 
وا إلى هللا، كشؾ عنهم العذاب، وأمطرت السماء دما"  .(ٔٔ)والبهابم وأوالدها، وعجُّ

[، أي:" فصدَّلوا وعملوا بما 1ٗٔلوله تعالى:}فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحٌٍن{ ]الصافات :  
 .(ٕٔ)إلى ولت بلوغ آجالهم" جاء به، فمتعناهم بحٌاتهم

ٌمول: فوحدوا هللا الذي أرسل إلٌهم ٌونس، وصدلوا بحمٌمة ما جاءهم به  لال الطبري:" 
ٌونس من عند هللا، فؤخرنا عنهم العذاب، ومتعناهم إلى حٌن بحٌاتهم إلى بلوغ آجالهم من 

 .(ٖٔ)الموت"
نس، علٌه السبلم ، جمٌعهم. أي : فآمن هإالء الموم الذٌن أرسل إلٌهم ٌو لال ابن كثٌر:" 

ال } فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحٌٍن{، أي : إلى ولت آجالهم ، كموله : } فَلَْوال َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إِ 
ْنٌَا َوَمتَّعْ  ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ نَاُهْم إِلَى ِحٌٍن { ]ٌونس : لَْوَم ٌُونَُس لَمَّ

51"](ٔٗ). 
 .(٘ٔ)عن لتادة والسدي: "}فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحٌٍن{: الموت" 

 [:1ٗٔ-5ٖٔفوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم. -ٔ  تمرٌر نبوة ٌونس ورسالته وضمن ذلن تمرٌر رسالة دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 مشروعٌة الركوب فً السفن البحرٌة. -ٕ

                                                                                                                                                                      

 .51ٕ/ٖإعراب المرآن:  (ٔ)
 .5ٙ/٘، والنكت والعٌون: 52ٗ/ٖ، وأحكام المرآن للجصاص: 51ٕ/ٖانظر: إعراب المرآن للنجاس:  (ٕ)
 .51ٕ/ٖإعراب المرآن:  (ٖ)
 .51ٕ/ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .ٖٕٖٓ/ٓٔ(:ص1ٕ52ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٔٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٖٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕ51ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٕ55ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٖٔ/ٓٔ(:ص1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٔ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٔٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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 مشروعٌة االلتراع لفض النزاع فً لسمة األشٌاء ونحوها. -ٖ
 فضل الصبلة والذكر والدعاء والتسبٌح وعظٌم نفعها عند الولوع فً الببلء. -ٗ
 «.تعرؾ على هللا فً الرخاء ٌعرفن فً الشدة:»تمرٌر مبدأ  -٘
ٌِْه  -ٙ َوَسلََّم ٌؤكلها وٌلتمطها من بركة أكل الٌمطٌن أي الدباء المرع إذ كان النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

 حافة المصعة.
 فضل لوم ٌونس إذ آمنوا كلهم ولم تإمن أمة بكاملها إال هم. -2

 المرآن
 [7ٗٔ({ ]الصافات : 7ٗٔ}فَاْستَْفتِِهْم أَِلَربَِّن اْلبَنَاُت َولَُهُم اْلبَنُوَن )

 التفسٌر: 
، وألنفسهم البنٌن الذٌن لومن: كٌؾ جعلوا هلل البنات البلتً ٌ -أٌها الرسول-فاسؤل  كرهونهنَّ

 ٌرٌدونهم؟
 .(ٔ)ٌمول: ٌا دمحم سلهم، ولل لهم: ألربً البنات ولكم البنون؟" لال الطبري:" 
لال الزجاج:" أي: سلهم مسؤلة توبٌخ وتمرٌر، ألنهم زعموا أن المبلبكة بنات هللا، تعالى  

 .(ٕ)هللا عن ذلن"
 .(ٖ): هلل البنات، ولهم البنون"-ٌعنً مشركً لرٌش-ألنهم لالوا لال لتادة:" 
 .(ٗ)كانوا ٌعبدون المبلبكة" لال السدي:" 
}فَاْستَْفتِِهْم{ معطوؾ على مثله فً أّول السورة، وإن تباعدت بٌنهما  لال الزمخشري:" 

المسافة: أمر رسوله باستفتاء لرٌش عن وجه إنكار البعث أّوال، ثم ساق الكبلم موصوال بعضه 
ببعض، ثم أمره باستفتابهم عن وجه المسمة الضٌزى التً لسموها، حٌث جعلوا هلل اإلناث 

م: المبلبكة بنات هللا، مع كراهتهم الشدٌدة لهّن، ووأدهم، واستنكافهم وألنفسهم الذكور فً لوله
 من ذكرهّن.

 ولمد ارتكبوا فً ذلن ثبلثة أنواع من الكفر: 
 أحدها: التجسٌم، ألن الوالدة مختصة باألجسام. 

والثانً: تفضٌل أنفسهم على ربهم حٌن جعلوا أوضع الجنسٌن له وأرفعهما لهم، كما لال: }َوإَِذا 
ْحَمِن َمثبًَل َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظٌٌم) َر أََحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّ ( ََوَمْن ٌُنَشَّؤُ فًِ اْلِحْلٌَِة َوُهَو 2ٔبُّشِ

ٌُْر ُمبٌِنٍ   [. 1ٔ-2ٔ{ ]الزخرؾ : فًِ اْلِخَصاِم َؼ
والثالث: أنهم استهانوا بؤكرم خلك هللا علٌه وألربهم إلٌه، حٌث أنثوهم ولو لٌل ألللهم وأدناهم: 

وذلن فً أهاجٌهم  ،(٘)فٌن أنوثة. أو شكلن شكل النساء، للبس لمابله جلد النمر، والنملبت حمالٌمه
أهاجٌهم بٌن مكشوؾ، فكّرر هللا سبحانه األنواع كلها فً كتابه مّرات، ودل على فظاعتها فً 

ْحَمُن َولًَدا ) ٌْبًا إِدًّا )11آٌات: }َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ ({ 5ٓ( تََكاُد السََّماَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ)15( لَمَْد ِجبْتُْم َش
ْحَمُن َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن{ ]األنبٌاء : [، }َولَالُو5ٓ - 11]مرٌم :  [، ٕٙا اتََّخَذ الرَّ

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]البمرة :  [، }بَِدٌُع السََّماَواِت ٙٔٔ}َولَالُوا اتََّخَذ َّللاَّ
 .(ٙ)["ٔٓٔ{ ]األنعام : َواأْلَْرِض أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ َولَدٌ 

 
 المرآن

 [ٓ٘ٔ({ ]الصافات : ٓ٘ٔ}أَْم َخلَْمنَا اْلَماَلئَِكةَ إِنَاثًا َوُهْم َشاِهُدوَن )
 التفسٌر: 

                                                           

 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .باطن أجفانها الذي ٌسوده الكحل« : حمبلق العٌن»الصحاح فً (٘)
 .ٖٙ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
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 واسؤلهم أَخلَْمنا المبلبكة إناثًا، وهم حاضرون؟
ٌمول:" أم شهد هإالء المابلون من المشركٌن: المبلبكة بنات هللا خلمً  لال الطبري: 
 .(ٔ)وأنا أخلمهم إناثا، فشهدوا هذه الشهادة، ووصفوا المبلبكة بؤنها إناث" المبلبكة
 .(ٕ)أي: لم نفعل ولم ٌشهدوا خلمهم" لال ٌحٌى:" 
معناه: أخلمنا المبلبكة إناثا }وهم شاهدون{ خلمنا إناثا، ولد كانوا  لال السمعانً:" 

 .(ٖ)ٌزعمون أن المبلبكة بنات هللا"
ٌكن ٌزعم هذا جمٌع لرٌش، وإنما لال هذا بعض لرٌش، ولوم لال أهل التفسٌر: "ولم  

 .(ٗ)من بنً كنانة، وهم بنو مدلج"
وإنما خص علم المشاهدة ألن أمثال ذلن ال تعلم إال بها، فإن األنوثة  لال البٌضاوي:" 

لٌست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعمل الصرؾ مع ما فٌه من االستهزاء، واإلشعار بؤنهم 
 .(٘)جهلهم ٌبتون به كؤنهم لد شاهدوا خلمهم"لفرط 

فإن للت: لم لال: وهم شاهدون، فخص علمهم بالمشاهدة؟ للت: ما هو  لال أبو حٌان:" 
[، وذلن أنهم كما لم ٌعلموا ذلن 5ٔإال استهزاء وتجهٌل كموله: }أََشِهُدوا َخْلمَُهم{ ]الزخرؾ : 

بطرٌك المشاهدة، لم ٌعلموه بخلك هللا علمه فً للوبهم وال بإخبار صادق، ال بطرٌك استدالل وال 
ٌكون المعنى أنهم ٌمولون ذلن، كالمابل لوال عن ثلج صدر وطمؤنٌنة نفس  نظر. وٌجوز أن

 .(ٙ)إلفراط جهلهم، كؤنهم لد شاهدوا خلمه"
 

 المرآن
ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن )ٔ٘ٔ}أاََل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لٌََمُولُوَن ) -ٔ٘ٔ({ ]الصافات : ٕ٘ٔ( َولََد َّللاَّ

ٕٔ٘] 
 التفسٌر: 

 بهم لولهم: ولَد هللا، وإنهم لكاذبون; ألنهم ٌمولون ما ال ٌعلمون.وإنَّ ِمن كذ
ُ{ ]الصافات : ٔ٘ٔلوله تعالى:}أاََل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لٌََمُولُوَن )  [، أي:" ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ( َولََد َّللاَّ

 .(2)وإنَّ ِمن كذبهم لولهم: ولَد هللا"
ُ{" لال الطبري:   .(1)ٌمول:" أال إن هإالء المشركٌن من كذبهم: }لٌََمُولُوَن َولََد َّللاَّ
ثم أخبر عنهم ثالثا بؤعظم الكفر، وهو ادعاإهم أنه تعالى لد ولد، فبلػ  لال أبو حٌان:" 

 .(5)إفكهم إلى نسبة الولد"
فذكر هللا عنهم فً المبلبكة ثبلثة ألوال فً ؼاٌة الكفر والكذب ، فؤوال  لال ابن كثٌر:" 

جعلوهم بنات هللا ، فجعلوا هلل ولًدا. وجعلوا ذلن الولد أنثى ، ثم عبدوهم من دون هللا. وكل منها 
 .(ٓٔ)كاؾ فً التخلٌد فً نار جهنم"

ً فً لولهم و [، أي:"ٕ٘ٔلوله تعالى:}َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]الصافات :   هم كاذبون لطعا
 .(ٔٔ)"المبلبكة بناُت هللا

 .(ٔ)أي:" فً لٌلهم ذلن"لال الطبري: 
                                                           

 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٗ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .1ٔٗ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .5ٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (٘)
 .ٕٙٔ/5البحر المحٌط:  (ٙ)
 .ٔ٘ٗمٌسر: التفسٌر ال (2)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٙٔ/5البحر المحٌط:  (5)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (ٓٔ)
 .ٔٗ/ٖالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)عن لتادة: "}أاَل إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لٌََمُولُوَن{، ٌمول: من كذبهم" 
 .(ٖ)ولما كان هذا فاحشا، لال: }وإنهم لكاذبون{" لال أبو حٌان:" 

 
 المرآن

 [ٖ٘ٔ({ ]الصافات : َٖ٘ٔعلَى اْلبَنٌَِن )}أَْصَطفَى اْلبَنَاِت 
 التفسٌر: 

 ألي شًء ٌختار هللا البنات دون البنٌن؟
ٌمول تعالى ذكره مَوبّخا هإالء المابلٌن هلل البنات من مشركً لرٌش:  لال الطبري:" 

 .(ٗ)}أَْصَطفَى{ هللا أٌها الموم }اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنٌَِن{؟"
أصطفى البنات على البنٌن، وهو استفهام بمعنى الزجر لال السمعانً:" معناه:  

 .(٘)والتوبٌخ"
أي : أّي شًء ٌحمله عن أن ٌختار البنات دون البنٌن ؟ كموله  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)["ٓٗ]اإلسراء :  :}أَفَؤَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنٌَِن َواتََّخَذ ِمَن اْلَمبلبَِكِة إِنَاثًا إِنَُّكْم لَتَمُولُوَن لَْوال َعِظًٌما {
، على معنى التمرٌع والتوبٌخ، كؤنه لال: وٌحكم }أصطفى «أصطفى» لال المرطبً:" 

 .(2)البنات{، أي: اختار البنات وترن البنٌن"
 .(1)ٌمول: كٌؾ ٌجعل لكم البنٌن ولنفسه البنات" لال لتادة:" 
 .(5)أي: لم ٌفعل" لال ٌحٌى:" 
إثبات إلفكهم وتمرٌر لكذبهم فٌما "}أَْصَطفَى البنات على البنٌن{ لال أبو السعود: لوله: 

لالوا ببٌان استلزامه ألمر بٌن االستحالة هو اصطفاإه تعالى البنات على النبٌن واالصطفاء أخذ 
 .(ٓٔ)صفوة الشا لنفسه"

، بكسر األلؾ على الخبر، ومعناه: إصطفى البنات على البنٌن فً «إصطفى»ولرئ:  
 .(ٔٔ)كمزعمكم ولول

 
 المرآن

ٌَْؾ تَْحُكُموَن )  [ٗ٘ٔ({ ]الصافات : ٗ٘ٔ}َما لَُكْم َك
 التفسٌر: 

أن ٌكون هلل البنات ولكم البنون، وأنتم ال ترضون البنات  -أٌها الموم-ببس الحكم ما تحكمونه 
 ألنفسكم.
ٌمول: ببس الحكم تحكمون أٌها الموم أن ٌكون هلل البنات ولكم البنون،  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)وأنتم ال ترضون البنات ألنفسكم، فتجعلون له ما ال ترضونه ألنفسكم؟"
لال السمعانً:" أي: كٌؾ تمولون أن هللا تعالى اختار البنات على البنٌن، وأنتم ال  

 .(ٔ)تختارون إال البنٌن"

                                                                                                                                                                      

 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٙٔ/5البحر المحٌط:  (ٖ)
 .5ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (ٙ)
 .ٖٖٔ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (2)
 .5ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .1ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
 .2ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)ي : ما لكم عمول تتدبرون بها ما تمولون ؟"أ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)بهذا الحكم الذي ٌمضً ببطبلنه بدٌهة العمل" لال أبو السعود: " 

 
 المرآن

 [٘٘ٔ({ ]الصافات : ٘٘ٔ}أَفاََل تََذكَُّروَن )
 التفسٌر: 

ا كبًٌرا.  أفبل تذكرون أنه ال ٌجوز وال ٌنبؽً أن ٌكون له ولد؟ تعالى هللا عن ذلن علوًّ
 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: أفبل تتعظون" 
 .(٘)ٌمول: أفبل تتدبرون ما تمولون؟ فتعرفوا خطؤه فتنتهوا عن لٌله" لال الطبري:" 
 .(ٙ)}أفبل تذكرون{ فً أنه ال ٌجوز أن ٌكون له ولد" لال المرطبً:" 
أي: أال تبلحظون ذلن فبل تتذكرون بطبلنه فإنه مركوز فً عمل كل  لال أبو السعود: " 

 .(2)ذكً وؼبً"
 

 المرآن
 [ٙ٘ٔ({ ]الصافات : ٙ٘ٔ}أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبٌٌِن )

 التفسٌر: 
 بل ألكم حجة بٌِّنة على لولكم وافترابكم؟

 .(1)ٌمول: ألكم حجة تبٌن صحتها لمن سمعها بحمٌمة ما تمولون؟" لال الطبري:" 
 .(5)لال السمعانً:" أي: حجة بٌنة" 
 .(ٓٔ)أي : حجة على ما تمولونه " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)عن لتادة: "}أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبٌٌِن{، أي: عذر مبٌن" 
 .(ٕٔ)عن السدّي، لوله: "}ُسْلَطاٌن ُمبٌٌِن{، لال: حجة" 
إضراب وانتمال من توبٌخهم وتبكٌتهم بما ذكر إلً تبكٌتهم بتكلٌفهم  لال أبو السعود: " 

ما ال ٌدخل تحت الوجود أصبل أي بل ألكم حجة واضحة نزلت علٌكم من السماء بؤن المبلبكة 
 .(ٖٔ)بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلن ال بد له من سند حسً أو عملً"

 
 المرآن

 [5٘ٔ({ ]الصافات : 5َ٘ٔصاِدلٌَِن ) }فَؤْتُوا بِِكتَابُِكْم إِْن ُكْنتُمْ 
 التفسٌر: 

 إن كانت لكم حجة فً كتاب من عند هللا فؤتوا بها، إن كنتم صادلٌن فً لولكم؟

                                                                                                                                                                      

 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (ٕ)
 .1ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٖ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٖٔ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .1ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (2)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٕٔلطبري: تفسٌر ا (ٕٔ)
 .1ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٖٔ)
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[، أي:" إن كانت لكم 2٘ٔلوله تعالى: }فَؤْتُوا بِِكتَابُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]الصافات :  
 .(ٔ)حجة فً كتاب من عند هللا فؤتوا بها"

ٌمول: فؤتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من عند هللا بؤن الذي تمولون من أن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)له البنات ولكم البنٌن كما تمولون"

 .(ٖ)}فؤتوا بكتابكم{ الذي فٌه حجتكم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)لال السمعانً:" أي: بكتاب من عندكم ٌدل على ما للتموه" 
أي : هاتوا برهانا على ذلن ٌكون مستنًدا إلى كتاب ُمنزل من السماء  لال ابن كثٌر:" 

عن هللا : أنه اتخذ ما تمولونه ، فإن ما تمولونه ال ٌمكن استناده إلى عمل ، بل ال ٌَُجّوُزه العمل 
 .(٘)بالكلٌة "
 وحٌث انتفى كبلهما]أي: السند الحسً و العملً[ فبل بد من سند نملً: لال أبو السعود: " 

 .(ٙ)}فؤتوا بكتابكم{ الناطك بصحة دعواكم "
 .(2)عن لتادة: "}فَؤْتُوا بِِكتَابُِكْم{، أي: بعذركم"

 .(1)عن السدّي: "}فَؤْتُوا بِِكتَابُِكْم{، أن هذا كذا بؤن له البنات ولكم البنون"
[، أي:" إن كنتم صادلٌن فً 2٘ٔلوله تعالى: }إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]الصافات :  

  .(5)لولكم"
ة" لال الطبري:"   .(ٓٔ)ٌمول: إن كنتم صادلٌن أن لكم بذلن ُحجَّ
 .(ٔٔ)}إن كنتم صادلٌن{ أن المبلبكة بنات هللا، أي: لٌس لهم بذلن حجة" لال ٌحٌى:" 
وفً هذه اآلٌات من اإلنباء عن السخط العظٌم واإلنكار الفظٌع  لال أبو السعود: " 

أللاوٌلهم واالستبعاد الشدٌد ألباطٌلهم وتسفٌه أحبلمهم وتركٌن عمولهم وأفهامهم مع استهزاء بهم 
 .(ٕٔ)وتعجٌب من جهلهم ما ال ٌخفى على من تؤمل فٌها"

 
 المرآن

ٌَْن اْلِجنَِّة نََسبًا  ٌْنَهُ َوبَ  [7٘ٔ({ ]الصافات : 7َ٘ٔولَمَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن )}َوَجعَلُوا بَ
 التفسٌر: 

وجعل المشركون بٌن هللا والمبلبكة لرابة ونسبًا، ولمد علمت المبلبكة أن المشركٌن محضرون 
 للعذاب ٌوم المٌامة.

ٌَْن اْلِجنَِّة نََسبًا{   ٌْنَهُ َوبَ [، أي:" وجعل المشركون 1٘ٔ]الصافات : لوله تعالى:}َوَجعَلُوا بَ
 .(ٖٔ)بٌن هللا والمبلبكة لرابة ونسبًا"

 .(ٗٔ)ٌمول: " وجعل هإالء المشركون بٌن هللا وبٌن الجنة نسبا" لال الطبري: 
 .(ٔ)بٌن هللا وبٌن الجنة نسبا افتروا" لال ابن زٌد:" 

                                                           

 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (٘)
 .1ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .1ٕٓ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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ٌَْن اْلِجنَِّة وفً   ٌْنَهُ َوبَ  [، وجوه من التفسٌر:1٘ٔنََسبًا{ ]الصافات : لوله تعالى:}َوَجعَلُوا بَ
فهو النسب الذي جعلوه. أنهم أطاعوا الشٌاطٌن فً عبادة األوثان، فجعلوهم شركاء هلل، أحدها : 

 .(ٕ)لاله الحسن
 .(ٖ)أن الٌهود لالت: إن هللا تعالى تزوج إلى الجن فخرجت من بٌنهم المبلبكة. لاله لتادةالثانً : 
 .(ٗ)لالوا: صاهر إلى كرام الجن" لال عطٌة:" 

 .(٘)"لال الماوردي: وهو لول ٌهود أصبهان
 .(2)، والكلبً(ٙ)الثالث : إن هللا تعالى وإبلٌس أخوان. لاله ابن عباس

أن النور والخٌر النافع من خلك هللا، والذٌن ٌمولون: لال الماوردي:" وهو لول الزنادلة  
 .(1)"خلك إبلٌسوالظلمة والشر والحٌوان الضار من 

 .(5)زعم أعداء هللا أنه تبارن وتعالى وإبلٌس أخوان" لال ابن عباس:" 
. لاله أن كفار لرٌش لالوا: المبلبكة بنات هللا، والجنة صنؾ من المبلبكة ٌمال لهم: الجنةالرابع : 

 .(ٓٔ)مجاهد
 .(ٔٔ)الجنة: المبلبكة، لالوا: هّن بنات هللا" لال السدي:" 

 ، ثبلثة وجوه:«جنة:»، على هذا الوجه «المبلبكة»تسمٌةوفً 
 .(ٕٔ)أحدها : أنهم بطن من بطون المبلبكة ٌمال لهم: الجنة ، لاله مجاهد

 .(ٖٔ)الثانً : ألنهم كانوا على الجنان، لاله أبو مالن
 .(ٗٔ)والمبلبكة كلهم أجنة" ولال أبو مالن:" 

 .(٘ٔ)الثالث : الستتارهم عن العٌون كالجن المستخفٌن
[، أي:" ولمد علمت 1٘ٔلوله تعالى:}َولَمَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن{ ]الصافات :  

 .(ٙٔ)المبلبكة أن المشركٌن محضرون للعذاب ٌوم المٌامة"
أي : إن الذٌن لالوا ذلن لمحضرون فً العذاب ٌوم الحساب لكذبهم فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(2ٔ)ذلن وافترابهم ، ولولهم الباطل ببل علم "
 [، وجهان:1٘ٔلوله تعالى:}َولَمَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن{ ]الصافات : وفً  
 .(1ٔ)لاله مجاهدمعناه: ولمد علمت الجنة إنهم لمشهدون الحساب. أحدهما: 
، (5ٔ)لتادة. وهذا لول سٌُحضرون العذاب فً النارأنهم علموا أن لابل هذا المول الثانً: 
 .(ٔ)والسدي

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٔٙ/ٕ، وزاد المسٌر: 2ٓ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٖٔ/ ٓٔ( :1ٖٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 .2ٓ/٘النكت والعٌون:  (٘)
 .ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٓ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .2ٓ/٘النكت والعٌون:  (1)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٕٖٔ/ ٓٔ( :1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .ٖٕٖٔ/ ٓٔ( :1ٖٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
 .2ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙٔ)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (2ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: إنهم لمحضرون العذاب،  لال الطبري:" 
ًَ به اإلحضار فً العذاب،  ألن سابر اآلٌات التً ذكر فٌها اإلحضار فً هذه السورة، إنما ُعنِ

 .(ٕ)فكذلن فً هذا الموضع"
 

 المرآن
ا ٌَِصفُوَن ) ِ َعمَّ  [7٘ٔ({ ]الصافات : 7٘ٔ}ُسْبَحاَن َّللاَّ

 التفسٌر: 
ا ٌصفه به الكافرون. ه هللا عن كل ما ال ٌلٌك به ممَّ  تنزَّ

ٌمول تعالى ذكره تنزًٌها هلل، وتبربة له مما ٌضٌؾ إلٌه هإالء المشركون  لال الطبري:" 
 .(ٖ)به، وٌفترون علٌه، وٌصفونه، من أن له بنات، وأن له صاحبة"

أي : تعالى وتمدس وتنزه عن أن ٌكون له ولد ، وعما ٌصفه به  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)الظالمون الملحدون علوا كبٌرا "

 .(٘)تنزٌه هللا من السوء عن وصفهم" لال الزجاج:": 
ا ٌَِصفُونَ  عن لتادة:" }  ِ َعمَّ  .(ٙ){، لال: عما ٌكذبون"ُسْبَحاَن َّللاَّ
 .(2)"سبح نفسه" لال لتادة: 
 

 المرآن
ِ اْلُمْخلَِصٌَن )}إِالَّ   [ٓٙٔ({ ]الصافات : ِٓٙٔعبَاَد َّللاَّ

 التفسٌر: 
 لكن عباد هللا المخلصٌن له فً عبادته ال ٌصفونه إال بما ٌلٌك بجبلله سبحانه.

ٌمول: ولمد علمت الجنَّةُ أن الذٌن لالوا: إن المبلبكة بنات هللا لمحضرون  لال الطبري:" 
 .(1)ُهْم لرحمته، وخلمهم لجنته"العذاب، إال عباد هللا الذٌن أخلصَ 

ا  لال ابن كثٌر:"  استثناء منمطع ، وهو من مثبت، إال أن ٌكون الضمٌر فً لوله : } َعمَّ
ٌَِصفُوَن{ عابدا إلى جمٌع الناس ثم استثنى منهم المخلصٌن، وهم المتبعون للحك المنزل على كل 
 ِ نبً ومرسل. وجعل ابن جرٌر هذا االستثناء من لوله :} إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن. إاِل ِعبَاَد َّللاَّ

 .(5)ُمْخلَِصٌَن { ، وفً هذا الذي لاله نظر"الْ 
ِ اْلُمْخلَِصٌنَ عن لتادة:"    .(ٓٔ)لال: هذه ثنٌا هللا من الجن واإلنس" {،}إاِلَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 [:ٓٙٔ-5ٗٔفوابد اآلٌات:]
إبطال فرٌة بَنً ملحان من العرب الذٌن زٌّن لهم الشٌطان فكرة المبلبكة بنات هللا، ووجود  -ٔ

 هللا تعالى وبٌن الجن.نسب بٌن 
 مشروعٌة دحض الباطل بؤلوى الحجج وأصح البراهٌن. -ٕ
 الحجة األلوى ما كانت من وحً هللا فً كتاب من كتبه التً أوحى بها إلى رسله. -ٖ

 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 . ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كطثٌر:  (5)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ٌِْه بِفَاتِنٌَِن )ٔٙٔ}فَِإنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن ) ({ ْٖٙٔلَجِحٌِم )( إِالَّ َمْن ُهَو َصاِل إٙٔ( َما أَْنتُْم َعلَ
 [ٖٙٔ-ٔٙٔ]الصافات : 

 التفسٌر: 
وما تعبدون من دون هللا من آلهة، ما أنتم بمضلٌِّن أحًدا إال َمن لدَّر  -أٌها المشركون باهلل-فإنكم 

 هللا عز وجل علٌه أن ٌَْصلَى الجحٌم; لكفره وظلمه.
ٌمول تعالى ذكره: }فَإِنَُّكْم{ أٌها المشركون باهلل }َوَما تَْعبُُدوَن{ من اآللهة  لال الطبري:" 

واألوثان، ما أنتم على ما تعبدون من دون هللا بمِضلٌَِّن أحًدا إال أحًدا سبك فً علمً أنه صال 
 .(ٔ)الجحٌم"
لجحٌم{، أي: ما أنتم بمضلٌن علٌه أال من أضل هللا، }إال من هو صال ا لال الزجاج:" 

 .(ٕ)أي: لستم تضلون إال أهل النار"
}فإنكم وما تعبدون{ أي: من األصنام، ما أنتم على هللا بمضلٌن إال من  لال السمعنً:" 

 .(ٖ)أضله هللا"
أي : ما ٌنماد لممالكم وما أنتم علٌه من الضبللة والعبادة الباطلة من هو  لال ابن كثٌر:" 

أضل منكم ممن ذُري للنار. }لَُهْم لُلُوٌب ال ٌَْفمَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن ال ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن ال 
[. فهذا الضرب 25َٔن ُهُم اْلؽَافِلُوَن { ]األعراؾ : ٌَْسَمعُوَن بَِها أُولَبَِن َكاألْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولَبِ 

من الناس هو الذي ٌنماد لدٌن الشرن والكفر والضبللة ، كما لال تعالى : } إِنَُّكْم لَِفً لَْوٍل ُمْختَِلٍؾ 
 .(ٗ)[ أي : إنما ٌضل به من هو مؤفون ومبطل"5،  1ٌُْإفَُن َعْنهُ َمْن أُفَِن { ]الذارٌات : 

معناه: فإنكم ومعبودٌكم ما أنتم وهم جمٌعا بفاتنٌن على هللا إال  الزمخشري:"لال  
أصحاب النار الذٌن سبك فً علمه أنهم لسوء أعمالهم ٌستوجبون أن ٌصلوها. فإن للت: كٌؾ 
ٌفتنونهم على هللا؟ للت. ٌفسدونهم علٌه بإؼوابهم واستهزابهم، من لولن ٌفتن فبلن على فبلن 

 .(٘): أفسدها علٌه وخٌبها علٌه"امرأته، كما تمول
أي: إنكم أٌها المشركون ومن عبدتموه مع هللا، ال تمدرون أن تفتنوا  لال السعدي:" 

وتضلوا أحدا إال من لضى هللا أنه من أهل الجحٌم، فٌنفذ فٌه المضاء اإللهً، والممصود من هذا، 
تعالى، أي: فبل تطمعوا بٌان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضبلل أحد، وبٌان كمال لدرة هللا 

 .(ٙ)بإضبلل عباد هللا المخلصٌن وحزبه المفلحٌن"
}وما تعبدون{: الواو عاطفة، وٌضعؾ أن ٌكون بمعنى  لال أبو البماء العكبري:" 

 .(2)، إذ ال فعل هنا، و}ما أنتم{: نفً"«مع:»
ٌِْه بِفَاتِنٌَِن إاِل َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{، إال  عن خالد، لال: "للت للحسن، لوله: }َما أَْنتُْم َعلَ

 .(1)من أوجب هللا علٌه أن ٌَْصلَى الجحٌم"
ٌِْه بِفَاتِنٌَِن إاِل َمْن ُهَو َصاِلً   عن حمٌد، لال: "سؤلت الحسن، عن لول هللا: }َما أَْنتُْم َعلَ

 .(5)اْلَجِحٌِم{، لال: ما أنتم علٌه بمضلٌن إال من كان فً علم هللا أنه سٌْصلَى الجحٌم"
ٌِْه بِفَاتِنٌَِن إاِل َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{: إال من لدر علٌه أنه   عن إبراهٌم:" }َما أَْنتُْم َعلَ

ٌَْصلَى الجحٌم"
 .(ٔٔ)ما أنتم بمضلٌن إال من كتب علٌه إنه ٌصلى الجحٌم" . وفً رواٌة:"(ٓٔ)

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .5ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٖٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .٘ٙ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .251تفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .5ٗٓٔ/ٕالتبٌان فً إعراب المرآن:  (2)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (1)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (5)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (ٔٔ)
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ٌِْه بِفَاتِنٌَِن{ وذكر أهل العلم فً لوله تعالى:  وجوها من [، ٕٙٔ]الصافات :}َما أَْنتُْم َعلَ
 التفسٌر:

 .(ٔ)ٌا بنً إبلٌس إنه لٌس علٌكم سلطان }إاِل َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{. لاله الحسنأحدها:معناه: 
 .(ٕ)ما أنتم بمضلً أحد على إبلٌس}إاِل َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{. حكاه ٌحٌى بن سبلمالثانً: 

فإنكم ومعبودٌكم ما أنتم على ما تعبدونه بمضلٌن أحدا الثالث: أن الخطاب للمشركٌن، والمعنى: 
}إِال َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{. وهذا لول ابن عباس

 .(ٙ)، والسدي(٘)، والضحان(ٗ)، ولتادة(ٖ)
ٌمول: ما أنتم بمضلٌن أحدا من عبادي بباطلكم هذا، إال من توالُكم بعمل  لال لتادة:" 

 .(2)النار"
عن ابن عباس: "}فَإِنَُّكْم{ ٌا معشر المشركٌن } َوَما تَْعبُُدوَن{، ٌعنً: اآللهة، } َما أَْنتُْم 

ٌِْه بِفَاتِنٌَِن{: بمضلٌن، }إِال َمْن ُهَو َصاِلً اْلَجِحٌِم{، ٌمول: إال من سبك فً علمً أنه سٌصلى  َعلَ
 .(1)الجحٌم"

 .(5)الفتنة، ٌعنً: الضبللة، ٌعنً: ما أنتم علٌه بمضلٌِّن" لال ٌحٌى:"
 :(ٓٔ)}ما أنتم علٌه بفاتنٌن{، أي: بمضلٌن، لال الشاعر لال الماوردي:"

 .(ٔٔ)فرد بنعمته كٌده ... علٌه وكان لها فاتنا"
 ، وجهان من التفسٌر:[ٖٙٔ]الصافات :َجِحٌِم{}إاِل َمْن ُهَو َصاِلً الْ  وفً لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)أحدهما : إال من سبك فً علم هللا تعالى أنه ٌصلى الجحٌم، لاله ابن عباس
ٌمول: ال تفتنون به أحدا، وال تضلونه، إال من لضى هللا أنه صال  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖٔ)الجحٌم، إال من لد لضى أنه من أهل النار"
 .(ٗٔ)توالُكم بعمل النار. لاله لتادةإال من الثانً: 

أهل التفسٌر مجمعون فٌما علمته على أن المعنى: ما أنتم بمضلٌّن أحدا  لال النحاس:" 
 .(٘ٔ)إاّل من لّدر هللا جّل وعّز علٌه أن ٌضل"

عن جعفر، "عن العشرة الذٌن دخلوا على عمر بن عبد العزٌز، وكانوا متكلمٌن كلهم،  
بن عبد العزٌز تكلم بشًء، فظننا أنه تكلم بشًء رد به ما كان فً أٌدٌنا، فتكلموا، ثم إن عمر 

ٌِْه بِفَاتِنٌَِن إاِل َمْن ُهَو َصاِلً  فمال لنا: هل تعرفون تفسٌر هذه اآلٌة: }فَإِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن َما أَْنتُْم َعلَ
ٌْت علٌه أنه ٌَْصلَى اْلَجِحٌِم{ لال: إنكم واآللهة التً تعبدونها لستم بالذي تفتنون  علٌها إال من لََض

 .(ٙٔ)الجحٌم"
عن عمر بن ذر ، أنه سمع عمر بن عبد العزٌز ، ٌمرأ هذه اآلٌة }ما أنتم علٌه بفاتنٌن  

[ ثم لال: " لو شاء هللا أن ال ٌعصى لم ٌخلك إبلٌس ، ٖٙٔإال من هو صال الجحٌم{ ]الصافات: 

                                                           

 .1ٗ2/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔ)
 .1ٗ2/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓ2ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (٘)
 .1ٗ2/ٕ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (2)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٔٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (5)
 .ٖ٘ٔ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 5ٔٗ/ٗ، وتفسٌر السمعانً: 2ٕ/٘البٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .2ٕ/٘النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٓ2ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري  (ٗٔ)
 .55ٕ/ٖإعراب المرآن:  (٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري  (ٙٔ)
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من عملها وجهلها من جهلها ، ثم لال: }إنكم وما تعبدون{ ولد بٌن هللا ذلن فً آٌة من كتابه عملها 
 .(ٔ)[ اآلٌة"ٔٙٔ]الصافات: 

 . (ٕ)برفع البلم« إال َمْن ُهَو َصاُل الَجِحٌمِ »عن الحسن أنه لرأ: 
 

 المرآن
افُّوَن )ٗٙٔ}َوَما ِمنَّا إاِلَّ لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم ) لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن ( َوإِنَّا ٘ٙٔ( َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 [ٙٙٔ-ٗٙٔ({ ]الصافات : ٙٙٔ)
 التفسٌر: 

لالت المبلبكة: وما منا أحٌد إال له ممام فً السماء معلوم، وإنا لنحن الوالفون صفوفًا فً عبادة 
هون هللا عن كل ما ال ٌلٌك به.  هللا وطاعته، وإنا لنحن المنّزِ

 سبب النزول:
افُّونَ الناس ٌصلون متبددٌن فؤنزل هللا: }عن زٌد بن مالن، لال: "كان  {، َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 .(ٖ)"فؤمرهم أن ٌصفوا
لالت المبلبكة: وما منا  ، أي:"[ٗٙٔلوله تعالى:}َوَما ِمنَّا إاِلَّ لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم{ ]الصافات :  

 .(ٗ)أحٌد إال له ممام فً السماء معلوم"
هذا خبر من هللا عن لٌل المبلبكة أنهم لالوا: وما منا معشر المبلبكة إال  لال الطبري:" 

 .(٘)من له ممام فً السماء معلوم"
هذا لول المبلبكة، وههنا مضمر، المعنى: ما منا ملن إال له ممام  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)معلوم"

لال تعالى ُمنزها للمبلبكة مما نََسبوا إلٌهم من الكفر بهم والكذب علٌهم  لال ابن كثٌر:" 
أنهم بنات هللا : } َوَما ِمنَّا إاِل لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم { أي : له موضع مخصوص فً السماوات وممامات 

 .(2)العبادة ال ٌتجاوزه وال ٌتعداه"
 .(1)َمْعلُوٌم{، لال: المبلبكة" عن السدّي، لوله: "}َوَما ِمنَّا إاِل لَهُ َممَامٌ  
 .(5)هإالء المبلبكة" لال ابن زٌد:" 
 ، وجوه:[ٗٙٔلوله تعالى:}َوَما ِمنَّا إاِلَّ لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم{ ]الصافات :  وفً لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)مكان معلوم ٌعبد هللا فٌه. لاله السدي أحدها : معناه: ما منا ملن إال له
السماء وُحّك لها أن تَبِّط ، لٌس فٌها موضع لََدم إال علٌه ملن راكع  أطَّت»وفً الحدٌث: 

افُّوَن َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن {  .(ٔٔ)«أو ساجد". ثم لرأ : } َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
َوَما ِمنَّا إاِل لَهُ َممَاٌم  الثانً : ما حكاه لتادة لال : "كان ٌصلً الرجال والنساء جمٌعاً حتى نزلت:}

 .(ٕٔ){، لال: فتمدم الرجال وتؤخر النساء"َمْعلُوم
 .(ٔ)الثالث : وما منا ٌوم المٌامة إال من له فٌها ممام معلوم بٌن ٌدي هللا عز وجل. أفاده الماوردي

 .(ٔ)الماوردي

                                                           

 .ٙٓٔ/ٖ(:صٕٕٙ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٖٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٕٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٗ2/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٓٔ)
 .(22ٕ/٘ٔتارٌخ دمشك البن عساكر )(ٔٔ)
 ى ابن أبً حاتم.، وعزاه إلٖٙٔ/2اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٕٔ)
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ا لَهُ مماٌم معلوم»وفً لراءة عبد هللا:    .(ٕ)«وإِْن ُكلَّنا لَمَّ
افُّوَن{ ]الصافات : لوله   [، أي:" وإنا لنحن الوالفون صفوفًا ٘ٙٔتعالى:}َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 .(ٖ)فً عبادة هللا وطاعته"
افُّوَن{ هلل  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل مبلبكته: }َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 .(ٗ)لعبادته"
 .(٘)أي : نمؾ صفوفًا فً الطاعة" لال ابن كثٌر:" 

افُّوَن{، لال: ٌعنً المبلبكة  .(ٙ)"عن ابن عباس، لوله:" }َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
افُّوَن{ ]الصافات : وفً    [، وجهان:٘ٙٔلوله تعالى:}َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 به ، لٌل: حول العرش ٌنتظرون ما ٌإمرونٌعنً: صفوؾ المبلبكة فً السموات، أحدهما : 
 ولٌل: فً الصبلة مصطفٌن. 

افُّوَن{،  عن لتادة، لوله:"   .(2)لال: صفوؾ فً السماء":}َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 .(1)ٌعنً: صفوؾ المبلبكة فً السموات فً الصبلة" لال مماتل:" 
 .(5)أي: نحن المصلون" لال الزجاج:" 
لنا على الناس بثبلث : ُجعلت صفوفنا كصفوؾ المبلبكة ، وجعلت  »وفً الحدٌث:  "فُّضِ

 .(ٓٔ)«لنا األرض مسجًدا ، وتربتها طهورا
عن جابر بن َسُمَرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أال تَُصفّون كما تصؾ المبلبكة عند ربهم  

 : "ٌُتِمون الصفوؾ المتمدمة وٌَتَراصون فً ؟" للنا : وكٌؾ تصؾ المبلبكة عند ربهم ؟ لال ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔٔ)الصؾ"
عن أبً نضرة، لال: "كان عمر إذا ألٌمت الصبلة ألبل على الناس بوجهه، فمال: ٌا أٌها  

افُّوَن َوإِنَّا لَنَْحُن  اْلُمَسبُِّحوَن{ الناس استَُووا، إن هللا إنما ٌرٌد بكم هدى المبلبكة }َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 .(ٕٔ)استَُووا، تمّدم أنت ٌا فبلن، تؤخر أنت أي هذا، فإذا استَُووا تمّدم فكبر"

كان الناس ٌصلون متبددٌن فؤنزل هللا: }َوإِنَّا لَنَْحُن الثانً : ما حكاه زٌد بن مالن، لال: 
افُّوَن{، فؤمرهم أن ٌصفوا"  .(ٖٔ) الصَّ

لال: "كانوا ال ٌصفون فً الصبلة حتى نزلت: عن الولٌد بن عبد هللا بن أبً مؽٌث،  
افُّوَن{"  .(ٗٔ)}َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 .(٘ٔ)"عن ابن جرٌج، لال:" أنهم كانوا ال ٌصفون حتى نزلت }وإنا لنحن الصافون{
هون هللا  [، أي:"ٙٙٔ}َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن{ ]الصافات : لوله تعالى:  وإنا لنحن المنّزِ

 .(ٔ)عن كل ما ال ٌلٌك به"

                                                                                                                                                                      

 .2ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٕ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٗٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .(ٕٕ٘صحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
( وسنن ابن ماجه برلم 5ٕ/ٕ( وسنن النسابً )ٔٙٙ( وسنن أبً داود برلم )ٖٓٗصحٌح مسلم برلم )(ٔٔ)
(5ٕٕ). 
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 ، وعزاه إلى ابن أبً حاتم.ٖٙٔ/2اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (٘ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً بذلن: المصلون له"لال الطبري: " 
أي : نصطؾ فنسبح الرب ونمجده ونمدسه وننزهه عن النمابص، فنحن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)عبٌد له ، فمراء إلٌه ، خاضعون لدٌه"
 [، وجهان:ٙٙٔاْلُمَسبُِّحوَن{ ]الصافات : }َوإِنَّا لَنَْحُن وفً لوله تعالى: 

 .(1)، وابن لتٌبة(2)، والفراء(ٙ)، ومماتل(٘)، والسدي(ٗ)أحدهما : المصلّون، لاله لتادة
"ٌبٌنون  وفً رواٌة:. (5)هذا لول المبلبكة ٌثنون بمكانهم من العبادة" ولال لتادة:" 

 .(ٓٔ)مكانهم من العباد"
كان مسروق بن األجدع ٌروي عن عابشة أنها لالت: لال نبً هللا صلى  لال الضحان:" 

هللا علٌه وسلم:"ما فً سماء الدنٌا موضع لدم إال علٌه ملن ساجد أو لابم". فذلن لول 
افُّوَن َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحو  .(ٔٔ)ن{"المبلبكة:}َوَما ِمنَّا إاِل لَهُ َممَاٌم َمْعلُوٌم َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

لال عبد هللا: "إن من السموات لسماء ما فٌها موضع شبر إال وعلٌه جبهة ملن أو لدمه  
افُّوَن َوإِنَّا لَنَْحُن اْلُمَسبُِّحوَن{"  .(ٕٔ)لابما; لال: ثم لرأ: }َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 .(ٖٔ)المبلبكة صافون تَسبِّح هلل عز وجل. لاله ابن عباسالثانً : 
 .(ٗٔ)الممجدون هلل، الذٌن ٌنزهونه عن السوء" لال الزجاج:" 

هون هللا عما أضافه إلٌه المشركون، أي: فكٌؾ ال تعبدونه لال الماوردي :أي:" المنّزِ
 .(٘ٔ)ونحن نعبده

 
 المرآن

ِلٌَن )5ٙٔ}َوإِْن َكانُوا لٌََمُولُوَن ) ِ اْلُمْخلَِصٌَن ( لَُكنَّا ِعبَاَد 7ٙٔ( لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن اِْلَوَّ َّللاَّ
 [7ٙٔ-5ٙٔ({ ]الصافات : 7ٙٔ)

 التفسٌر: 
: لو جاءنا من الكتب واألنبٌاء ما جاء -أٌها الرسول-لٌمولون لبل بعثتن « مكة»وإن كفار 

 األولٌن لبلنا، لكنا عباد هللا الصادلٌن فً اإلٌمان، المخلَصٌن فً العبادة.
من لرٌش ٌمولون لبل أن ٌبعث إلٌهم دمحم وكان هإالء المشركون  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌِْه َوَسلَّم نبٌا، }لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا{ كتابا أنزل من السماء كالتوراة واإلنجٌل، أو نبً أتانا  َصلَّى هللا َعلَ
ِ{ الذٌن أخلصهم لعبادته، واصطفاهم لجنته"  .(ٙٔ)مثل الذي أتى الٌهود والنصارى }لَُكنَّا ِعبَاَد َّللاَّ

كان كفار لرٌش ٌمولون لو جاءنا ذكر كما جاء ؼٌرنا من األولٌن  الزجاج:"لال  
 .(ٔ)ألخلصنا العبادة هلل عز وجل، فلما جاءهم كفروا به"

                                                                                                                                                                      

 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٕٙ/ٖسٌر مماتل بن سلٌمان: انظر: تف (ٙ)
 .5ٖ٘/ٕانظر: معانً المرآن:  (2)
 .2ٖ٘انظر: ؼرٌب المرآن:  (1)
 .1ٕٔ/ٕٔاخجره الطبري:  (5)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔٗٔأخره ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٔ، ٕٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
 .2ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
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هم مشركو لرٌش كانوا ٌمولون: }لَْو أَنَّ ِعْنَدنا ِذْكراً{، أى: كتابا،  لال الزمخشري:" 
ِلٌَن{ الذٌن نزل علٌهم التورا ة واإلنجٌل، ألخلصنا العبادة هلل، ولما كذبنا كما }ِمَن{ كتب }اأْلَوَّ

 .(ٕ)كذبوا، ولما خالفنا كما خالفوا "
أي : لد كانوا ٌتمنون لبل أن تؤتٌهم ٌا دمحم لو كان عندهم من ٌذكرهم  لال ابن كثٌر:" 

ُموا بؤمر هللا ، وما كان من أمر المرون األولى ، وٌؤتٌهم بكتاب هللا ، كما لال تعالى : } َوأَْلسَ 
ا َجاَءُهْم نَِذٌٌر  ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءُهْم نَِذٌٌر لٌََُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَمِم فَلَمَّ َ ِ َجْهَد أ َما َزاَدُهْم إاِل بِاَّللَّ

ٌِْن ِمْن لَْبلِ ٕٗنُفُوًرا { ]فاطر :  َ نَا َوإِْن ُكنَّا َعْن [ ، ولال : } أَْن تَمُولُوا إِنََّما أُنزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطابِفَت
ٌْنَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَمَْد َجاَءُكمْ  بٌَِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم  ِدَراَستِِهْم لَؽَافِِلٌَن. أَْو تَمُولُوا لَْو أَنَّا أُنزَل َعلَ

ِ َوَصَدَؾ َعْنهَ  ْن َكذََّب بِآٌَاِت َّللاَّ ا َسنَْجِزي الَِّذٌَن ٌَْصِدفُوَن َعْن آٌَاتِنَا َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
 .(ٖ)["2٘ٔ،  ُٙ٘ٔسوَء اْلعََذاِب بَِما َكانُوا ٌَْصِدفُوَن { ]األنعام : 

 .(ٗ)}لو أن عندنا ذكرا من األولٌن{، ٌعنً: خبرا من األولٌن" عن السدي:" 
 .(٘)أي: كتابا ككتاب األولٌن" لال السمعانً:" 

 .(ٙ)كتاب موسى وعٌسى"لال ٌحٌى: "مثل: 
لال ابن زٌد: "رجع الحدٌث إلى األولٌن أهل الشرن: }َوإِْن َكانُوا لٌََمُولُوَن لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا  

ِلٌَن{"  .(2)ِذْكًرا ِمَن األوَّ
هذا لول مشركً أهل مكة، فلما جاءهم ذكر األولٌن وعلم اآلخرٌن،  لال الضحان:" 

 .(1)كفروا به فسوؾ ٌعلمون"
ٌِْه َوَسلَّم: لو كان عندنا  لتادة:"لال   لالت هذه األمة ذان لبل أن ٌبعث دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ٌِْه َوَسلَّم كفروا به،  ذكر من األولٌن، لكنا عباد هللا المخلصٌن; فلما جاءهم دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(5)فسوؾ ٌعلمون"

هإالء ناس من مشركً العرب لالوا: لو أن عندنا كتابا من كتب األولٌن،  لال السدي:" 
 .(ٓٔ)أو جاءنا علم من علم األولٌن لال: لد جاءكم دمحم بذلن"

 
 المرآن

 [5ٓٔ({ ]الصافات : 5ٓٔ}فََكفَُروا بِِه فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن )
 التفسٌر: 

وأفضل الرسل، وهو دمحم صلى هللا علٌه فلما جاءهم ذكر األولٌن، وعلم اآلخرٌن، وأكمل الكتب، 
 وسلم، كفروا به، فسوؾ ٌعلمون ما لهم من العذاب فً اآلخرة.

[، أي:" فلما جاءهم ذكر األولٌن، وعلم 2ٓٔلوله تعالى:}فََكفَُروا بِِه{ ]الصافات :  
 .(ٔٔ)اآلخرٌن، وأكمل الكتب، وأفضل الرسل، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كفروا به"

د بالمرآن، فكفروا بِه" الفراء:"لال    .(ٕٔ)المعنى: ولد أرسل إلٌهم ُمَحمَّ
 .(ٔ)لال ٌحٌى: " }فكفروا به{: بالمرآن"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2ٙ/ٗالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٗٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٗ2/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘)
 .1ٗ1/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٕمعانً المرآن:  (ٕٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: فلما جاءهم الذكر من عند هللا كفروا به، وذلن كفرهم  لال الطبري:" 
ٌِْه َوَسلَّم وبما جاءهم به من عند هللا من التنزٌل والكتاب"  .(ٕ)بدمحم َصلَّى هللا َعلَ

فجاءهم الذكر الذي هو سٌد األذكار، والكتاب الذي هو معجز من بٌن لال الزمخشري:" 
ا جاَءُهْم نَِذٌٌر ما زاَدُهْم إاِلَّ نُفُوراً{"الكتب، فكفروا به. ونحوه:  }فَلَمَّ

(ٖ). 
لال ابن عباس:" لما جاء المشركٌن من أهل مكة ذكر األولٌن وعلم اآلخرٌن كفروا  
 .(ٗ)بالكتاب"
[، أي:" فسوؾ ٌعلمون ما لهم من 2ٓٔلوله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ ]الصافات :  

 .(٘)العذاب فً اآلخرة"
ًّ ماذا لهم من العذاب بكفرهم  الطبري:"لال   ٌمول هللا: فسوؾ ٌعلمون إذا وردوا عل

 .(ٙ)بذلن"
أي: سوؾ ٌعلمون مؽبة كفرهم، وما ٌنزل بهم من العذاب واالنتمام منهم  لال الزجاج:" 

 .(2)فً الدنٌا واآلخرة"
فسوؾ ٌعلمون مؽبة تكذٌبهم وما ٌحل بهم من االنتمام. وإن: هً  لال الزمخشري:" 

المخففة من الثمٌلة، والبلم هً الفارلة. وفً ذلن أنهم كانوا ٌمولونه مإكدٌن للمول جاّدٌن فٌه، 
 .(1)فكم بٌن أّول أمرهم وآخره"

 .(5)تهدٌد من هللا لهم" "}فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ لال السمعانً:لوله: 
} فََكفَُروا بِِه فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن { ، وعٌد أكٌد وتهدٌد شدٌد ، على كفرهم  كثٌر:"لال ابن  

 .(ٓٔ)رسوله ملسو هيلع هللا ىلص" -وتكذٌبهم  -سبحانه وتعالى  -بربهم 
لما جاء المشركٌن من أهل مكة ذكر األولٌن  }فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{، وعن ابن عباس، لوله:" 

 .(ٔٔ)وعلم اآلخرٌن كفروا بالكتاب"
 .(ٕٔ)لال ابن عباس:" ٌمول: لد جاءكم دمحم بذلن، فكفروا بالمرآن وبما جاء به دمحم" 

 [:2ٓٔ-ٔٙٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة المضاء والمدر إذ من كتب هللا علٌه النار فسوؾ ٌصبلها. -ٔ
 عبودٌة المبلبكة وطاعتهم هلل وأنهم ال ٌتجاوزون ما حد هللا تعالى لهم.تمرٌر  -ٕ
 فضل الصفوؾ فً الصبلة وفضل تسوٌتها. -ٖ
بٌان كذب المشركٌن إذ كانوا ٌدعون أنهم لو أنزل علٌهم كتاٌب كما أنزل على من لبلهم  -ٗ

 لكانوا عباد هللا المخلصٌن أي الذٌن ٌعبدونه وٌخلصون له العبادة.
 هدٌد هللا تعالى للمشركٌن على كذبهم بموله فسوؾ ٌعلمون.ت -٘

 المرآن
( َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم 5ٕٔ( إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن )5ٔٔ}َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن )

 [5ٖٔ-5ٔٔ({ ]الصافات : 5ٖٔاْلؽَاِلبُوَن )
 التفسٌر: 

                                                                                                                                                                      

 .1ٗ1/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٙ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .2ٙ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٕٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٗٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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لعبادنا المرسلٌن، أن لهم النصرة على أعدابهم بالحجة  -التً ال مردَّ لها-ا ولمد سبمت كلمتن
والموة، وأن جندنا المجاهدٌن فً سبٌلنا لهم الؽالبون ألعدابهم فً كل ممام باعتبار العالبة 

 والمآل.
أي:" ولمد سبمت  [،2ٔٔلوله تعالى:}َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]الصافات :  

 .(ٔ)لعبادنا المرسلٌن" -التً ال مردَّ لها-كلمتنا 
ولمد سبك منا المول لرسلنا إنهم لهم المنصورون: أي مضى بهذا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٕ)منا المضاء والحكم فً أّم الكتاب، وهو أنهم لهم النُّصرة والؽَلبة بالحجج"
أي : تمدم فً الكتاب األول أن العالبة للرسل وأتباعهم فً الدنٌا واآلخرة  لال ابن كثٌر:" 

َ لَِويٌّ َعِزٌٌز { ]المجادلة :  ُ ألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً إِنَّ َّللاَّ [ ، ولال ٕٔ، كما لال تعالى : } َكتََب َّللاَّ
ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد { ]ؼافر : تعالى : } إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلحَ   .(ٖ)["ٌَٔ٘اةِ الدُّ

عن لتادة :"}َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن{، حتى بلػ: }لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{، لال: سبك  
 .(ٗ)هذا من هللا لهم أن ٌنصرهم"

الكلمة: لوله: }إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن َوإِنَّ ُجْنَدنا لَُهُم اْلؽاِلبُوَن{، وإنما  لال الزمخشري:" 
 .(٘)سماها كلمة وهً كلمات عّدة، ألنها لما انتظمت فً معنى واحد كانت فً حكم كلمة مفردة"

 [، لوالن:2ٔٔالصافات : لوله تعالى:}َولَمَْد َسبَمَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]وفً  
 .(ٙ)أحدهما : سبمت بالحجج ، لاله السدي

 الثانً : أنهم سٌنصرون ، لال الحسن : لم ٌمتل من الرسل أصحاب الشرابع أحد لط.
 .(2)«ولمد سبمت كلمتنا على عبادنا المرسلٌن»فً لراءة عبد هللا: 
 .(1)، بؤلؾ على الجمع«كلماتنا»ولرأ الضحان:  
إنهم هم المنصورون على [، أي:" 2ٕٔلوله تعالى:}إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن{ ]الصافات :  
 .(5)"بالحجة والموةأعدابهم 
أي : فً الدنٌا واآلخرة. كما تمدم بٌان نصرتهم على لومهم ممن كذبهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)وخالفهم ، وكٌؾ أهلن هللا الكافرٌن ، ونجى عباده المإمنٌن"
 [، لوالن:2ٕٔلوله تعالى:}إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن{ ]الصافات : وفً  

 .(ٕٔ)، والكلبً(ٔٔ)أحدهما : أنهم المنصورون بالحجج فً الدنٌا والعذاب فً اآلخرة ، لاله السدي
 .(ٖٔ)الثانً : بالظفر إما باإلٌمان أو باالنتمام ، وهو معنى لول لتادة

كانت األنبٌاء تمتل وهم منصورون، والمإمنون ٌمتلون وهم منصورون  لال لتادة:" 
نصروا بالحجج فً الدنٌا واآلخرة، ولم ٌمتل نبً لط، وال لوم ٌدعون إلى الحك من المإمنٌن، 

 .(ٗٔ)فتذهب تلن األمة والمرن، حتى ٌبعث هللا لرنا ٌنتصر بهم منهم"

                                                           

 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر : (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٙ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظزر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٓٗ/ٗانظر: المحرر الوجٌز:  (1)
 .ٕٗ/ٖ، وصفوة التفاسٌر: ٕ٘ٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (5)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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ثم أنس تعالى نبٌه وأولٌاءه بؤن المضاء لد سبك، والكلمة لد حمت فً  لال ابن عطٌة:" 
األزل بؤن رسل هللا تعالى إلى أرضه }هم اْلَمْنُصوُروَن{ على من ناوأهم المظفرون بإرادتهم 

 .(ٔ)المستوجبون الفبلح فً الدارٌن"
أي:" وأن جندنا المجاهدٌن فً [، 2ٖٔلوله تعالى:}َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٕ)سبٌلنا لهم الؽالبون ألعدابهم فً كل ممام باعتبار العالبة والمآل"
ٌمول: وإن حزبنا وأهل والٌتنا لهم الؽالبون، ٌمول: لهم الظفر والفبلح  لال الطبري:" 

 .(ٖ)على أهل الكفر بنا، والخبلؾ علٌنا"
 .(ٗ)أي : تكون لهم العالبة" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وجند هللا هم الؽزاة لتكون كلمات هللا هً العلٌا" لال ابن عطٌة:" 
 

 المرآن
 [5٘ٔ-5ٗٔ({ ]الصافات : 5٘ٔ( َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن )5ٗٔ}فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن )

 التفسٌر: 
التً أمهلهم فٌها، وٌؤتً َعمَّن عاند، ولم ٌمبل الحك حتى تنمضً المدة  -أٌها الرسول-فؤعرض 

أمر هللا بعذابهم، وأنظرهم وارتمب ماذا ٌحل بهم من العذاب بمخالفتن؟ فسوؾ ٌرون ما ٌحل 
 بهم من عذاب هللا.

 -أٌها الرسول-[، أي:" فؤعرض 2٘ٔلوله تعالى:}فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن{ ]الصافات :  
 .(ٙ)التً أمهلهم فٌها، وٌؤتً أمر هللا بعذابهم"َعمَّن عاند، ولم ٌمبل الحك حتى تنمضً المدة 

 .(2)فؤعرض عنهم إلى حٌن" لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(1)أي: أعرض عن كفار مكة حتى تنمضً مدة إمهالهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(5)لٌل له أعرض، عنهم" لال مجاهد:" 
أي : اصبر على أذاهم لن ، وانتظر إلى ولت مإجل ، فإنا سنجعل لن  لال ابن كثٌر:" 

العالبة والنصرة والظفر; ولهذا لال بعضهم : ؼٌَّى ذلن إلى ٌوم بدر. وما بعدها أٌضا فً 
 .(ٓٔ)معناها"
 ، ألوال:«الحٌن»وفً بٌان هذا  

 .(ٔٔ)أحدها : أنه ٌوم بدر ، لاله السدي
 .(ٕٔ)الثانً : فتح مكة ، حكاه النماش

 .(ٖٔ)الثالث : الموت ، لاله لتادة
 .(٘ٔ)، وهو مروي عن السدي فً رواٌة(ٗٔ)الرابع : ٌوم المٌامة ، وهو لول زٌد بن أسلم

                                                           

 .5ٓٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر : (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٓٗ/ٗحرر الوجٌز: الم (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .٘٘٘/ٖزاد المسٌر:  (1)
 .ٖٕٖٗ/ٓٔ(:1ًٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ1ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ2ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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أشبه بما دّل علٌه ظاهر التنزٌل، وذلن أن هللا توعدهم  لال الطبري: "ولول السدي 
ٌِْه َوَسلَّم أن  بالعذاب الذي كانوا ٌستعجلونه، فمال: }أَفَبِعََذابِنَا ٌَْستَْعِجلُوَن{، وأمر نبٌه َصلَّى هللا َعلَ

ه ٌُْعِرض علٌهم إلى مجًء حٌنه. فتؤوٌل الكبلم: فتول عنهم ٌا دمحم إلى حٌن مجًء عذابنا، ونزول
 .(ٔ)بهم"

[، أي:" وأنظرهم وارتمب 2٘ٔلوله تعالى:}َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن{ ]الصافات :  
 .(ٕ)ماذا ٌحل بهم من العذاب بمخالفتن؟ فسوؾ ٌرون ما ٌحل بهم من عذاب هللا"

 .(ٖ)وأنظرهم فسوؾ ٌرون ما ٌحل بهم من عمابنا" لال الطبري: ٌمول:" 
أي: انظر إلٌهم إذا نزل بهم العذاب، ولٌل: أبصر حالهم بملبن  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٗ)فسوؾ ٌبصرون ما انكروا"
أي : أنظرهم وارتمب ماذا ٌحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتن   لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وتكذٌبن; ولهذا لال على وجه التهدٌد والوعٌد : } فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن{"
  .(ٙ)وعد للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ووعٌد لهم، أي: سوؾ ٌرون عمبى طرٌمتهم" لال ابن عطٌة:" 
 .(2)عن لتادة: "}َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن{، حٌن ال ٌنفعهم البصر" 
ٌمول: أنظرهم فسوؾ ٌبصرون ما لهم بعد الٌوم، لال: ٌمول: ٌبصرون  لال ابن زٌد:" 

ٌوم المٌامة ما ضٌعوا من أمر هللا، وكفرهم باهلل ورسوله وكتابه، لال: فؤبصرهم وأبصر، 
 .(1)واحد"

 وفً نسخ هذه اآلٌة لوالن : 
 .(ٕٔ)ومماتل، (ٔٔ)-فً رواٌة-، والسدي(ٓٔ)، وزٌد بن أسلم(5)أحدهما : أنها منسوخة، لاله لتادة

 .(ٖٔ)الثانً : أنها ثابتة. حكاه الماوردي
لوله تعالى، }فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن{، وعد للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأمر بالموادعة،  لال ابن عطٌة:" 

  .(ٗٔ)وهذا مما نسخته آٌة السٌؾ"
أربع آٌات منسوخات منها آٌتان متصلتان أولٌان  "«الصافات»لال الممري: فً سورة 

-2ٗٔ}َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن{ ]الصافات :  (2ٗٔ}فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن) هما لوله تعالى:
َوأَْبِصْر فََسْوَؾ  (21ٔ[، واآلٌتان المتصلتان اآلخرتان لوله تعالى: }َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن)2٘ٔ

[، وبٌن الحٌنٌن فرق كبٌر، فالحٌن األول: انتظار امر هللا 25ٔ-21ٌُْٔبِصُروَن{ ]الصافات : 
 .(٘ٔ)تعالى بمتالهم، والحٌن الثانً: كناٌة عن ٌوم بدر، والمشهور نسخت اآلربع بآٌة السٌؾ"

 
 المرآن

                                                           

 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘٘٘/ٖزاد المسٌر:  (ٗ)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .5ٓٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 بالموت.« الحٌن». وذلن على تفسٌر ٖٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 بٌوم المٌامة.« الحٌن». وذلن على تفسٌر ٕٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 بٌوم المٌامة.« الحٌن». وذلن على تفسٌر ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ2ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .2ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٗٔ)
 .2ٗٔالناسخ والمنسوخ:  (٘ٔ)
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({ ]الصافات : 55َٔصبَاُح اْلُمْنذَِرٌَن ) ( فَِإَذا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساءَ 5ٙٔ}أَفَبِعََذابِنَا ٌَْستَْعِجلُوَن )
ٔ5ٙ-ٔ55] 

 التفسٌر: 
 أفبنزول عذابنا بهم ٌستعجلونن أٌها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم، فببس الصباح صباحهم.

 سبب النزول:
َذابِنَا }أَفَبِعَ -عز وجل -: متى هذا الوعد؟ تكذٌبا به فؤنزل هللا-ملسو هيلع هللا ىلص -فمالوا للنبً لال مماتل:" 

 .(ٔ)ٌَْستَْعِجلُوَن...{"
لما أوعدهم العذاب، لالوا: متى هذا  -علٌه السبلم-وذلن أن رسول هللا  لال الثعلبً:" 

 .(ٕ)الوعد؟ فؤنزل هللا سبحانه هذه اآلٌة"
[، أي: أفبنزول عذابنا بهم 2ٙٔلوله تعالى:}أَفَبِعََذابِنَا ٌَْستَْعِجلُوَن{ ]الصافات :  

 .(ٖ)أٌها الرسول؟"ٌستعجلونن 
ٌمول: فبنزول عذابنا بهم ٌستعجلونن ٌا دمحم، وذلن لولهم للنبً: }َمتَى  لال الطبري: " 

 .(ٗ)َهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِن{"
أي : هم إنما ٌستعجلون العذاب لتكذٌبهم وكفرهم ، فإن هللا ٌؽضب  لال ابن كثٌر:" 

علٌهم بذلن ، وٌعجل لهم العموبة ، ومع هذا أٌضا كانوا من كفرهم وعنادهم ٌستعجلون العذاب 
 .(٘)والعموبة"

 
أي:" فإذا [، 22ٔلوله تعالى:}فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمْنَذِرٌَن{ ]الصافات :  

 .(ٙ)نزل عذابنا بهم، فببس الصباح صباحهم"
ٌمول: فإذا نزل بهإالء المشركٌن المستعجلٌن بعذاب هللا العذاب، فببس  لال الطبري: " 

 .(2)صباح الموم الذٌن أنذرهم رسولنا نزول ذلن العذاب بهم فلم ٌصدلوا به"
أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم ، فببس ذلن الٌوم ٌومهم ، بإهبلكهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)ودمارهم"
 .(5)بساحتهم: بناحٌتهم وفنابهم، فببس }صباح{ الكافرٌن" لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ): فناء الدار الواسع"-فً اللؽة-« الساحة»}بساحتهم{، أي: بدارهم، و لال النحاس:" 
نزَل بَِساَحتِِهْم{، لال: بدارهم، }فََساَء َصبَاُح اْلُمْنَذِرٌَن{، لال: عن السدّي، لوله: "}فَإَِذا  

 .(ٔٔ)ببس ما ٌصبحون"
مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فؤنكروه بجٌش أنذر بهجومه  لال الزمخشري:" 

، لومه بعض نصاحهم فلم ٌلتفتوا إلى إنذاره، وال أخذوا أهبتهم، وال دبروا أمرهم تدبٌرا ٌنجٌهم
حتى أناخ بفنابهم بؽتة، فشّن علٌهم الؽارة ولطع دابرهم، وكانت عادة مؽاوٌرهم أن ٌؽٌروا 
صباحا، فسمٌت الؽارة صباحا وإن ولعت فً ولت آخر، وما فصحت هذه اآلٌة وال كانت لها 

                                                           

 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .2ٖٔ/1الكشؾ والبٌان:  (ٕ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .٘ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٖٔ/1الكشؾ والبٌان:  (5)
 .2ٓ-5ٙ/ٙمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٔ)الروعة التً تحس بها وٌرولن موردها على نفسن وطبعن، إال لمجٌبها على طرٌمة التمثٌل"
 .(ٔ)التمثٌل"
س رضً هللا، عنه لال: "صبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خٌبر ولد خرجوا بالمساحً، فلما عن أن 

نظروا إلٌه لالوا: دمحم والخمٌس. فمال: هللا أكبر خربت خٌبر، إنا أنزلنا بساحة لوم فساء صباح 
إن هللا ورسوله ٌنهاكم  المنذرٌن فؤصبنا حمرا خارجة من المرٌة فطبخناها فٌمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟

 .(ٕ)عن الحمر األهلٌة، فإنها رجس من عمل الشٌطان"
، برفع النون «فإذا نزل»ولرأ ابن مسعود، وأبو عمران، والجحدري، وابن ٌعمر: 

 .(ٖ)وكسر الزاي وتشدٌدها
 .(ٗ)«فببس صباح»ولرأ ابن مسعود:  
 

 المرآن
 [57ٔ-57ٔ({ ]الصافات : 57َٔوأَْبِصْر فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن )( 57ٔ}َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن )

 التفسٌر: 
 وأعرض عنهم حتى ٌؤذن هللا بعذابهم، وأنظرهم فسوؾ ٌرون ما ٌحل بهم من العذاب والنكال.

[، أي:" وأعرض عنهم حتى ٌؤذن 25ٔلوله تعالى:}َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن{ ]الصافات :  
 .(٘)هللا بعذابهم"

ٌِْه َوَسلَّم: وأعرض ٌا دمحم عن  لال الطبري: "  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٙ)هإالء المشركٌن، وخلهم ولرٌتهم على ربهم إلى حٌن ٌؤذن هللا بهبلكهم"

 .(2)"أعرض عنهم إلى تلن المدة: المتل ببدر لال مماتل:" 
[، أي:" وأنظرهم فسوؾ ٌرون 25ٌُْٔبِصُروَن{ ]الصافات : لوله تعالى:}َوأَْبِصْر فََسْوَؾ  

 .(1)ما ٌحل بهم من العذاب والنكال"
ٌمول: وانظرهم فسوؾ ٌرون ما ٌحل بهم من عمابنا فً حٌن ال تنفعهم  لال الطبري: " 

 .(5)التوبة، وذلن عند نزول بؤس هللا بهم"
لوله : } فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن. َوأَْبِصْرُهْم فََسْوَؾ ٌُْبِصُروَن{ تؤكٌد لما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)تمدم من األمر بذلن"
 

 المرآن
ا ٌَِصفُوَن ) ِة َعمَّ  [7ٓٔ({ ]الصافات : 7ٓٔ}ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ

 التفسٌر: 
ه هللا وتعالى رب العزة عما ٌصفه هإالء   المفترون علٌه.تنزَّ

ا  لال الطبري: "  ٌمول تعالى ذكره تنزٌها لربن ٌا دمحم وتبربة له. رّب المّوة والبطش عمَّ
ٌصؾ هإالء المفترون علٌه من مشركً لرٌش، من لولهم ولد هللا، ولولهم: المبلبكة بنات هللا، 

 .(ٔٔ)وؼٌر ذلن من شركهم وفرٌتهم على ربهم"
                                                           

 .1ٙ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٕٖٗ-ٖٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٔ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙ٘٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٖ)
 .1ٙ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٙٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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: }سبحان ربن رب العزة{، ٌعنً: -جل وعز -ثم نزه نفسه عن لولهم فمال لال مماتل:" 
 -عزة من ٌتعزز من ملون الدنٌا، }عما ٌصفون{: عما ٌمولون من الكذب إن المبلبكة بنات هللا

 .(ٔ)" -عز وجل
ٌنزه تعالى نفسه الكرٌمة وٌمدسها وٌبربها عما ٌموله الظالمون المكذبون  لال ابن كثٌر:" 
ةِ { ، أي :  -تعالى وتمدس عن لولهم علوا كبٌرا  - المعتدون ولهذا لال : } ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ

ا ٌَِصفُوَن { أي : عن لول هإالء المعتدٌن المفترٌن"  .(ٕ)ذي العزة التً ال ترام ، } َعمَّ
ا ٌَِصفُوَن{، أي: عما   ةِ َعمَّ ٌكذبون، ٌسبح نفسه إذا لٌل عن لتادة: "}ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ

 .(ٖ)علٌه البهتان"
أضٌؾ الرب إلى العزة الختصاصه بها كؤنه لٌل: ذو العزة، كما  لال الزمخشري:" 

تمول: صاحب صدق، الختصاصه بالصدق. وٌجوز أن ٌراد أنه ما من عزة ألحد من الملون 
 .(ٗ)وؼٌرهم إال وهو ربها ومالكها، كموله تعالى :}تُِعزُّ َمْن تَشاُء{"

لوله: }رب العزة{ ٌدل على أنه المادر على جمٌع الحوادث، ألن األلؾ  لال الفخر:" 
والبلم فً لوله: }العزة{ تفٌد االستؽراق، وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم ٌبك لؽٌره شًء، 
فثبت أن لوله: }سبحان ربن رب العزة عما ٌصفون{، كلمة محتوٌة على ألصى الدرجات 

 .(٘)العالم" وأكمل النهاٌات فً معرفة إله
 

 المرآن
 [7ٔٔ({ ]الصافات : 7ٔٔ}َوَساَلٌم َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن )

 التفسٌر: 
 وتحٌة هللا الدابمة وثناإه وأمانه لجمٌع المرسلٌن.

 .(ٙ)"الذٌن بلؽوا عن هللا التوحٌد  لال مماتل:" 
 .(2)الذٌن بلؽوا عن هللا التوحٌد والشرابع" لال البؽوي:" 
ٌمول: وأمة من هللا للمرسلٌن الذٌن أرسلهم إلى أممهم الذي ذكرهم فً  لال الطبري:" 

هذه السورة وؼٌرهم من فزع ٌوم العذاب األكبر، وؼٌر ذلن من مكروه أن ٌنالهم من لبل هللا 
 .(1)تبارن وتعالى"

أي : سبلم هللا علٌهم فً الدنٌا واآلخرة ; لسبلمة ما لالوه فً ربهم ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)وصحته وحمٌته "

 .(ٓٔ)}المرسلٌن{، أي: األنبٌاء الذٌن أرسلوا إلى الخلك" لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)أي: الذٌن بلؽوا عن هللا تعالى التوحٌد والرسالة" لال المرطبً:" 
ٌن{، تعمٌم للرسل بالتسلٌم بعد تخصٌص }وسبلم على المرسل لال البٌضاوي:" 
 .(ٕٔ)بعضهم"

                                                           

 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٙٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٙ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٕٙمفاتبح الؽٌب:  (٘)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .٘ٙ/2تفسٌر البؽوي:  (2)
 .ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٔٔ)
 .ٕٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕٔ)
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ٌِْه َوَسلَّم:  ًّ »عن لتادة: "}َسبلٌم َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن{، لال رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ إذا سلمتم عل
 .(ٕ)"(ٔ)«فسلموا على المرسلٌن فإنما أنا رسول من المرسلٌن

من مكمل ٌكملهم، ومرشد لال الفخر:" واعلم أن أكثر الخلك نالصون وال بد لهم 
ٌرشدهم، وهاد ٌهدٌهم، وما ذان إال األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم، وبدٌهة الفطرة شاهدة بؤنه 
ٌجب على النالص االلتداء بالكامل، فنبه على هذا الحرؾ بموله: }وسبلم على المرسلٌن{، ألن 

وال جرم ٌجب على كل من هذا اللفظ ٌدل على أنهم فً الكمال البلبك بالبشر فالوا ؼٌرهم، 
 .(ٖ)سواهم االلتداء بهم"

 
 المرآن

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [7ٕٔ({ ]الصافات : 7ٕٔ}َواْلَحْمُد ّلِِلَّ
 التفسٌر: 

 والحمد هلل رب العالمٌن فً األولى واآلخرة، فهو المستحك لذلن وحده ال شرٌن له.
 .(ٗ)"على هبلن اآلخرٌن الذٌن لم ٌوحدوا ربهم لال مماتل:" 
 .(٘)على هبلن األعداء ونصرة األنبٌاء علٌهم السبلم" لال البؽوي:" 
على ما أفاض علٌهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العالبة ولذلن  لال البٌضاوي:" 

 .(ٙ)أخره عن التسلٌم، والمراد تعلٌم المإمنٌن كٌؾ ٌحمدونه وٌسلمون على رسله"
أي: على إرسال المرسلٌن مبشرٌن ومنذرٌن. ولٌل: أي على جمٌع ما  لال المرطبً:" 

أنعم هللا به على الخلك أجمعٌن. ولٌل: أي على هبلن المشركٌن، دلٌله:}فمطع دابر الموم الذٌن 
 .(2)[. للت: والكل مراد والحمد ٌعم"٘ٗظلموا والحمد هلل رب العالمٌن{، ]األنعام: 

: والحمد هلل رب الثملٌن الجن واإلنس، خالصا دون ما ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 
سواه، ألن كّل نعمة لعباده فمنه، فالحمد له خالص ال شرٌن له، كما ال شرٌن له فً نعمه 

 .(1)عندهم، بل كلها من لبله، ومن عنده"
أي : له الحمد فً األولى واآلخرة فً كل حال. ولما كان التسبٌح  لال ابن كثٌر:" 

زٌه والتبربة من النمص بداللة المطابمة ، وٌستلزم إثبات الكمال ، كما أن الحمد ٌدل ٌتضمن التن
لرن بٌنهما فً هذا الموضع ،  -على إثبات صفات الكمال مطابمة ، وٌستلزم التنزٌه من النمص 

ا ٌَِصفُونَ  ةِ َعمَّ . َوَسبلٌم َعلَى وفً مواضع كثٌرة من المرآن ; ولهذا لال:} ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { "  .(5)اْلُمْرَسِلٌَن. َواْلَحْمُد َّلِلَّ

                                                           

 (.ٖٖ٘/ ٕ، ٖٔٔ/ ٔ(، وأٌو نعٌم فً أخبار أصبهان )ٓٔ/ ٕأخرجه أبو الشٌخ فً طبمات المحدثٌن )(ٔ)
 لعوام، عن لتادة، عن أنس، به.من طرٌك أبً ا

(: سنده حسن، لكن أخرجه عبد بن حمٌد فً 1ٖٖ/ ٖولال الحافظ فً نتابج األفكار كما فً الفتوحات الربانٌة )
 تفسٌره عن لتادة مرسبل، وهو لوي.

والحدٌث سنده ضعٌؾ; لوجود أبً العوام، وهو عمران بن داور، لال الحافظ: صدوق ٌهم، ورمً برأي 
 (.ٖٗ(، وفٌه عنعنة لتادة، وهو مدلس. )انظر طبمات المدلسٌن ص 5ٕٗ)التمرٌب ص الخوارج 

( بلفظ: إذا 25ورواٌة لتادة التً أشار إلٌها الحافظ رحمه هللا لبل للٌل، ذكرها السخاوي فً المود البدٌع )ص 
 صلٌتم على المرسلٌن، فصلوا علً معهم، فإنً رسول من المرسلٌن".

 .ن أبً عاصم، وإسناده حسن جٌد، لكنه مرسللال السخاوي: رواه اب
 .ٖٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٕٙمفاتبح الؽٌب:  (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .٘ٙ/2تفسٌر البؽوي:  (٘)
 .ٕٕ-ٕٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٙ)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (2)
 .ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
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اشتملت السورة على ذكر ما لاله المشركون فً هللا ونسبوا إلٌه مما  لال الزمخشري:" 
هو منزه عنه، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما خّولوه فً العالبة من النصرة علٌهم، فختمها 
ِ َرّبِ  بجوامع ذلن من تنزٌه ذاته عما وصفه به المشركون، والتسلٌم على المرسلٌن }َواْلَحْمُد َّلِلَّ

ٌَن{ على ما لٌض لهم من حسن العوالب، والؽرض تعلٌم المإمنٌن أن ٌمولوا ذلن وال اْلعالَمِ 
 .(ٔ)ٌخلوا به وال ٌؽفلوا عن مضمنات كتابه الكرٌم ومودعات لرآنه المجٌد"

سبحان ربن »ؼٌر مرة ٌمول فى آخر صبلته:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبى سعٌد لال: سمعت النبى 
 .(ٕ)"«بلم على المرسلٌن والحمد هلل رب العالمٌنرب العزة عما ٌصفون وس

إذا حضرتم المٌَت فمولوا: سبحان ربِّن رّبِ العزةِ عما ٌصفون وسبلٌم وفً الحدٌث:"  
 .(ٖ)على المرسلٌن والحمُد هللِ رّبِ العالمٌن"

من لال دبر كل صبلة: سبحان ربن رب العزة عما ٌصفون وسبلم على »وفً الحدٌث:
 .(ٗ)"والحمد هلل رب العالمٌن، ثبلث مرات فمد اكتال بالجرٌب األوفى من األجرالمرسلٌن 

رضً هللا عنه، لال: "من سره أن ٌكتال بالمكٌال األوفى فلٌمل حٌن ٌفرغ من -عن علً
 .(٘)صبلته سبحان ربن رب العزة عما ٌصفون وسبلم على المرسلٌن والحمد هلل رب العالمٌن"

 [:1ٕٔ-2ٔٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة. -ٔ
 وعد هللا تعالى لرسوله بالنصر ولد أنجزه ما وعده والحمد هلل. -ٕ
ا ٌَِصفُوَن َوَسبلٌم  -ٖ ةِ  َعمَّ استحباب ختم الدعاء أو الكبلم بمراءة جملة: }ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ   {، لورود ذلن فً السنة.َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن َواْلَحْمُد َّلِلَّ
 «آخر تفسٌر سورة )الصافات(، والحمد هلل وحده»

  

                                                           

 .5ٙ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
مترون  -أبو هارون العبدي  -فً إسناده عمارة بن جوٌن ، (52ٖٓ، رلم 5ٕٙ/ٔأخرجه ابن أبى شٌبة )(ٕ)

 ( فمال : حدثنا إسحاق ، حدثنا حماد ، عن أبً هارون بنحوه.ٖٖٙ/ٕالحدٌث ، ورواه أبو ٌعلى فً مسنده )
[،  2ٔ/ٖ(:ص1ٖٓٔن أبى شٌبة، والمروزى عن أم سلمة، ]جامع االحادٌث)أخرجه سعٌد بن منصور، واب (ٖ)

 (.ٔٗٓٔ، رلم 1ٕٙ/ٔ[،  وأخرجه الدٌلمى )2ٔ/ٖ(:ص1ٖٓٔاالحادٌث)
( : فٌه عبد المنعم بن بشٌر وهو ضعٌؾ ٖٓٔ/ٓٔ( لال الهٌثمى )ٕٗٔ٘، رلم ٕٔٔ/٘أخرجه الطبرانى )(ٗ)

 .جدا
 .(5ٖٙٔ، رلم ٖٕٙ/ٕأخرجه عبد الرزاق )(٘)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «ص» تفسٌر سورة 

بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، نزلت « الثامنة والثبلثون»هً السورة «: ص»سورة 
، وآٌاتها ثمان وثمانون فى عد الكوفة، وست فى عد الحجاز، والشؤم، (ٔ)«الممر»بعد سورة: 

والبصر، وخمس فى عد أٌوب بن المتوكل وحده. وكلماتها سبعمابة واثنتان وثبلثون. وحروفها 
ْكِر{ ]ص : ثبلثة آالؾ وسبع وستون. المختلؾ فٌها ثبلث:  اٍص{ ]ص : ، [ٔ}الذِّ ، [2ٖ}َوَؼوَّ

 . (ٕ)«صد لطرب من لج»، مجموع فواصل آٌاتها: [1ٗ }َواْلَحكَّ أَلُول{ ]ص :
 :أسماء السورة 
 :سورة صاد»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

سمٌت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر وكتب السنة واآلثار عن السلؾ سورة )صاد( كما 
ٌنطك باسم حرؾ )الصاد( تسمٌة لها بؤول كلمة منها هً )صاد( )بصاٍد، فؤلٍؾ، فداٍل ساكنة 

 .ولؾ( شؤن حروؾ التهجً عند التهجً بها أن تكون مولوفةسكون 
 .(ٖ); الفتتاحها بها"«سورة صاد»سمٌّت  لال الفٌروزآبادي:"

 «:سورة داود»اسمها اإلجتهادي:  -ثانٌا:
; الشتمالها على ممصد لصته فى لوله: «سورة داود»سمٌّت  لال الفٌروزآبادي:"

 .(ٗ)["2ٌِْٔد{ ]ص : }َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اأْلَ 
أن سورة )ص(  :السخاوي فً "اإلتمان" عن كتاب "جمال المراء" لـ السٌوطً ونمل

 . (٘)داود، لال: "وذلن ٌحتاج إلى ُمْستَنَد من األثر" تسمى أٌضاً سورة
وكتب اسمها فً المصاحؾ بصورة حرؾ )الصاد( مثل سابر الحروؾ الممطعة فً 

 .فً المصحؾأوابل السور; اتباعاً لما كتب 
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 .(ٙ)نزلت سورة )ص( بمكة" لال ابن عباس:" 
 .(2)لال ابن عطٌة:" هذه السورة مكٌة بإجماع من المفسرٌن" 
 .(1)هً مكٌة كلها بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
 .(5)السورة مكٌة إجماعا" لال الفٌروزآبادي:" 
طالب، فؤتته لرٌش، وأتاه رسول هللا صلى ولد روي عن ابن عباس، لال: "مرض أبو  

هللا علٌه وسلم ٌعوده، وعند رأسه ممعد رجل، فمام أبو جهل فمعد فٌه، فمالوا: إن ابن أخٌن ٌمع 
فً آلهتنا، ولال: ما شؤن لومن ٌشكونن؟ لال: " ٌا عم أرٌدهم على كلمة واحدة تدٌن لهم بها 

، فماموا: فمالوا: أجعل «ال إله إال هللا»ً؟ لال: العرب، وتإدي العجم إلٌهم الجزٌة "، لال: ما ه
ْكِر{ ]ص:  [ ، فمرأ حتى بلػ: }إِنَّ َهَذا ٔاآللهة إلها واحدا؟ لال: ونزل: }ص َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ

ٌء ُعَجاٌب{ ]ص:  ًْ  .(ٓٔ)["٘لََش

                                                           

 .2ٓ/ٗانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .55ٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .55ٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 .55ٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٗ)
 .55ٔ/ٔاإلتمان:  (٘)
ابن الضرٌس والنحاس وابن مردوٌه والبٌهمً فً ، وعزاه إلى ٕٗٔ/2ر المنثور: أورده السٌوطً فً الد (ٙ)

 .الدالبل
 .5ٔٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (2)
 .2٘٘/ٖزاد المسٌر:  (1)
 .55ٖ/ٔ: بصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز(5)
 ٕٖٕٖ والترمذي 1ٖٕ٘، وأبو ٌعلى 1٘ٗ/ٖ(:ص1ٕٓٓحدٌث حسن بطرله وشواهده. أخرجه أحمد)(ٓٔ)

عن  2ٕٕ« أسباب النزول»والواحدي فً  11ٔ/ 5والبٌهمً  ٕٖٗ/ ٕوالحاكم  ٙ٘ٗ« التفسٌر»والنسابً فً 
ابن عباس به، وصححه الحاكم، ووافمه الذهبً، مع أن فٌه ٌحٌى بن عمارة، وهو ممبول. وتوبع فً رواٌة ثانٌة 
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كما -وفً مرض موته  أبً طالب فهذا نص فً أن نزوله هذه السورة فً آخر حٌاة
 .فتكون هذه السورة لد نزلت فً سنة ثبلث لبل الهجرة(ٔ) -ةابن عطٌ ذكر

 «:الصافات»مع سورة « صاد»مناسبة سورة
 لما لبلها أنها جاءت كالمتممة لها من وجهٌن:« سورة ص»إن مناسبة 

 إنه ذكر فٌها من لصص األنبٌاء ما لم ٌذكر فً تلن كداود وسلٌمان. -ٔ
ِلٌَن)إنه بعد أن حكى فٌما لبلها عن الكفار أنهم  -ٕ  (1ٙٔلالوا: }لَْو أَنَّ ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن اأْلَوَّ

ِ اْلُمْخلَِصٌَن{ ]الصافات :  بدأ  -[، وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم5ٙٔ-1ٙٔلَُكنَّا ِعبَاَد َّللاَّ
ْكِر{ ]ص :  عز اسمه هذه السورة بالمرآن ذى الذكر، فمال: [، ثم ٔ}ص َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ

 .(ٕ)هنان من كفرهمفصل ما أجمله 
 أؼراض السورة ومماصدها 

ثبلث لضاٌا ربٌسة: لضٌة التوحٌد، ولضٌة  -كؽٌرها من السور المكٌة-تناولت السورة 
الوحً إلى النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ولضٌة الحساب فً اآلخرة، وتعرٌض هذه المضاٌا الثبلث فً 

ذ ابتدأت بالمََسم بالمرآن الذي كذب به مطلعها، فجاءت فاتحتها مناسبة لجمٌع أؼراضها; إ
المشركون، وجاء المْمَسم علٌه أن الذٌن كفروا فً عزة وشماق، وكل ما ذكر فٌها من أحوال 
المكذبٌن سببه اعتزازهم وشمالهم، ومن أحوال المإمنٌن سببه ضد ذلن. هذه مماصد السورة من 

 .حٌث العموم
 :لتالًأما من حٌث التفصٌل، فجاءت أهدافها وفك ا

توبٌخ المشركٌن على تكذٌبهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتكبرهم عن لبول ما أُرسل به، وتهدٌدهم  -ٔ
بمثل ما حل باألمم المكذبة لبلهم، وأنهم إنما كذبوه; ألنه جاء بتوحٌد هللا تعالى; وألنه 

 .اختص بالرسالة من دونهم
له، وأن ٌمتدي بالرسل من  تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن تكذٌب المشركٌن -ٕ

 .وؼٌرهما وما جوزوا عن صبرهم وأٌوب داود لبله،
الدعوة إلى الحكم بٌن الناس بالعدل، والنهً عن اتباع الهوى، والوعٌد الشدٌد لمن لم  -ٖ

 .ٌهتِد بهدي المرآن
طلع إلى إلى الصبر على ما ٌلماه من المكذبٌن، والت -والمإمنٌن معه-توجٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -ٗ

 .علٌهما السبلم سلٌمان ولصة داود فضل هللا ورعاٌته، كما تمثلهما لصة
أٌوب، التً تصور ابتبلء هللا للمخلصٌن من عباده بالضراء،  تضمنت السورة لصة -٘

 .مثل فً الصبر الذي ٌنبؽً أن ٌُمتدى به أٌوب وصبر
الضر والبؤساء فً مكة، وتوجٌه إلى  تؤسٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن، عما كانوا ٌلمونه من -ٙ

 .ما وراء االبتبلء من رحمة، تفٌض من خزابن هللا عندما ٌشاء
تعرض السورة صورة مصارع الؽابرٌن، الذٌن طؽوا فً الببلد، وتجبروا على العباد،  -2

واستعلوا على الرسل واألنبٌاء، ثم انتهوا إلى الهزٌمة والدمار والخذالن...الهزٌمة 
هبلن للطؽاة المكذبٌن. ثم تعرض بإزابها صفحة العز والتمكٌن والرحمة والدمار وال

 .داود، وسلٌمان، وأٌوب علٌهم السبلم والرعاٌة لعباد هللا المختارٌن، فً لصص
عرضت السورة مشهداً من مشاهد المٌامة، ٌصور النعٌم الذي ٌنتظر المتمٌن، والجحٌم  -1

ٌم الحمٌمٌة فً اآلخرة بٌن هإالء وهإالء، التً تنتظر المكذبٌن، وتكشؾ عن استمرار الم
حٌن ٌرى المتكبرون مصٌرهم ومصٌر الفمراء الضعاؾ، الذٌن كانوا ٌهزإون بهم فً 
األرض، وٌسخرون منهم، وٌستكثرون علٌهم أن تنالهم رحمة هللا، وهم لٌسوا من 

                                                                                                                                                                      

وورد من وجه ثالث، أخرجه الحاكم  . وفٌه أٌضا عباد بن جعفر، وهو مجهول.ٕٖٙ/ ٕوأحمد  2٘ٗللنسابً 
 .وصححه على شرط مسلم، ووافمه الذهبً. وهو حسن ألجل ابن إسحاق، ولد صرح بالتحدٌث ٕٖٗ/ ٕ
 .5ٖٗ/ٗانظر: المحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .5ٗ/ٖٕانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
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اؼٌن لشر العظماء وال الكبراء، وٌُختم المشهد ببٌان أن للمتمٌن لُحْسُن مآب، وأن للط
 .مآب

إثبات البعث بمصد جزاء العالمٌن بؤعمالهم من خٌر أو شر، وأنه لٌس للبشر شًء من  -5
 .ملن السماوات واألرض، وإنما ٌفتح هللا من رزله ورحمته على من ٌشاء

أن هللا سبحانه ٌختار من عباده من ٌعلم استحمالهم للخٌر، وٌُنعم علٌهم بشتى النِّعَم، ببل  -ٓٔ
 .وال حسابلٌد، وال حد، 

تصور السورة جزاء المإمنٌن المتمٌن، وممابله من جزاء الطاؼٌن، الذٌن أضلوهم،  -ٔٔ
 .ولبحوا لهم اإلسبلم والمسلمٌن

تعرض السورة بشكل موجز لمصة البشرٌة األولى، ولصة الحسد والؽواٌة من العدو  -ٕٔ
 .األول إبلٌس، الذي ٌمود خطى الضالٌن عن عمد وعن سابك إصرار، وهم ؼافلون

أن الذي أردى إبلٌس، وذهب به إلى الطرد واللعنة، كان هو حسده آلدم علٌه السبلم،  -ٖٔ
واستكثاره أن ٌإثره هللا علٌه وٌصطفٌه، كما أن المشركٌن ٌستكثرون على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن 
ٌصطفٌه هللا من بٌنهم بتنزٌل الذكر، ففً مولفهم َشبًه واضح من مولؾ إبلٌس المطرود 

 .اللعٌن
ترد فً ثناٌا المصص فً هذه السورة لفتة تلمس الملب البشري، وتولظه إلى الحك  -ٗٔ

الكامن فً بناء السماء واألرض، وأنه الحك الذي ٌرٌد هللا بإرسال الرسل أن ٌمره بٌن 
 .الناس فً األرض

، وال ٌطلب تختم السورة مماصدها ببٌان أن ما ٌدعو إلٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌتكلفه من عنده -٘ٔ
 .(ٔ)علٌه أجراً، وأن له شؤناً عظٌماً سوؾ ٌتجلى فً حٌنه الممرر عنده سبحانه

 :فضائل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

من لرأ والصافات أعطً من األجر »عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
مردة الشٌاطٌن وبرئ من عشر حسنات بعدد كل جنً وشٌطان، وتباعد عنه 

 .(ٕ)«الشرن، وشهد له حافظاه ٌوم المٌامة أنه كان مإمنا بالمرسلٌن

ال »لال:  -أي: تملب من اللٌل–رضً هللا عنها :"أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا تضور -عن عابشة 
. (ٖ)«"إله إال هللا الواحد المهار، رب السموات واألرض وما بٌنهما العزٌز الؽفار

اُر ) ن اخذا من لوله تعالى:وذل ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ ( ٘ٙ}لُْل إِنََّما أَنَا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ َّللاَّ
ٌْنَُهَما اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر )  .[ٙٙ - ٘ٙ({ ]ص : َٙٙربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل  هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 

  

                                                           

 انظر: إسبلم وٌب.]مولع إلكترونً[. (ٔ)
، وذكره المستؽفري 2ٖ٘/ٖ(:ص25ٓ، والواحدي فً الوسٌط)2٘ٔ/1أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕ)

 ]ضعٌؾ[. 21ٖ/ٕ(:صٕ٘ٓٔفً الفضابل)
، والبٌهمً فً " ٓٗ٘/ٔ(، والحاكم 2ٕٙ، وابن السنً )ٖ٘ٔ/2(:2ًٙٗٔأخرجه النسابً فً السنن الكبرى ) (ٖ)

 شرط الشٌخٌن، ووافمه الذهبً!، وصححه الحاكم على ٕٗ/ٔاألسماء والصفات " 
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 المرآن
ْكِر ) ٍة َوِشمَاٍق )ٔ}ص َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ  [ٕ-ٔ({ ]ص : ٕ( بَِل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِعزَّ

 التفسٌر: 
 }ص{ سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

ٌمسم هللا سبحانه بالمرآن المشتمل على تذكٌر الناس بما هم عنه ؼافلون. ولكن الكافرٌن 
 متكبرون على الحك مخالفون له.

 [:2-ٔسبب نزول اآلٌات:]
بً ملسو هيلع هللا ىلص وعند أبً طالب مرض أبو طالب فجاءته لرٌش، وجاءه الن لال ابن عباس:" 

مجلس رجل، فمام أبو جهل كً ٌمنعه لال: وشكوه إلى أبً طالب، فمال: ٌا ابن أخً ما ترٌد من 
لومن؟ لال: إنً أرٌد منهم كلمة واحدة تدٌن لهم بها العرب، وتإدي إلٌهم العجم الجزٌة. لال: 

 إله إال هللا فمالوا: إلها واحدا ما سمعنا بهذا كلمة واحدة؟ لال: كلمة واحدة لال: ٌا عم ٌمولوا: ال
ْكِر ) ( بَِل ٔفً الملة اآلخرة إن هذا إال اختبلق. لال: فنزل فٌهم المرآن: }ص َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ

ةٍ َوِشمَاٍق ) ِخَرةِ إِْن [، إلى لوله: }َما َسِمْعنَا بَِهَذا فًِ اْلِملَِّة اآْل ٕ - ٔ({ ]ص : ٕالَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِعزَّ
 .(ٔ)"[2َهَذا إِالَّ اْختبَِلٌق{ ]ص : 

 [، وجوها:ٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ص{ ]ص :  
 .(ٕ)أحدها : أنه فواتح هللا تعالى بها المرآن ، لاله مجاهد

 .(ٖ)لاله لتادة ألسم هللا به.الثانً : أنه اسم من أسماء المرآن، 
 .(ٗ)تعالى ألسم به ، لاله ابن عباسالثالث : أنه اسم من أسماء هللا 

 .(٘)الرابع : أنه حرؾ هجاء من أسماء هللا تعالى ، لاله السدي
 .(ٙ)الخامس : أنه بمعنى صدق هللا ، لاله الضحان

 .(2)السادس : أنه من المصادة، وهً المعارضة، ومعناه: عارض المرآن لعلمن ، لاله الحسن
 .(1)كسر الدال، ألنه أمرومن لال بهذا التفسٌر، فإنه ٌمرإه ب 
وكان ، بخفض الدال« ص والمرآن"»أخرج الطبري بسنده عن الحسن:" أنه كان ٌمرأ:  

 .(5)"ٌجعلها من المصاداة، ٌمول: عارض المرآن
عن الحسن، فً لوله :"}ص والمرآن{، لال: عارض المرآن، لال عبد الوهاب: ٌمول 

 .(ٓٔ)اعرضه على عملن، فانظر أٌن عملن من المرآن"
 .(ٔٔ)السابع : أنه من المصادة، وهً االتباع ومعناه: اتبع المرآن بعلمن ، لاله سفٌان

                                                           

 ، ولال حدٌث حسن صحٌح،  وتحمٌك األلبانً:5ٕٔ/٘(:صٕٖٕٖأخرجه الترمذي فً التفسٌر) (ٔ)
 ( .ٙ٘ٗضعٌؾ اإلسناد، وأخرجه النسابً فً التفسٌر )

 ( .2ٕٕ/ ٔ(، وأخرجه أحمد فً مسنده )ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٕٔوالطبري فً تفسٌره )
وصححه ووافمه الذهبً، للت: فً تصحٌحه نظر حٌث إن فً إسناده ( ٕٖٗ/ ٕوأخرجه الحاكم فً المستدرن )

 عند الحاكم ٌحٌى بن عمارة لال الحافظ فً التمرٌب: ممبول، ولال فً التهذٌب: ذكره ابن حبان فً الثمات أ. هـ.
 .( البن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن حاتم وابن مردوٌه5ٕ٘/ ٘وزاد السٌوطً نسبته فً الدر )

 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔٙٔ، و)55ٗٔ/ٙ(:صٖٗٙٓٔ، و)5ٕٔٔ/ٙ(:ص11ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٔ/ٕٔر الطبري: انظر: تفسٌ(1)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
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ْكِر{ ]ص :   المشتمل على تذكٌر الناس والمرآن  [، أي:"ٕلوله تعالى:}َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ
 .(ٔ)بما هم عنه ؼافلون"

أي : والمرآن المشتمل على ما فٌه ذكر للعباد ونفع لهم فً المعاش  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)والمعاد"
ْكِر{ ]ص : وفً    [، وجوه من التفسٌر:ٕلوله تعالى:}َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ

 .(ٙ)، واختاره ابن لتٌبة(٘)، والسدي(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)أحدها : ذي الشرؾ ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)لتٌبة

 .(5)، ومماتل(1)، ٌحٌى بن سبلم(2)اله لتادةالثانً : ذي البٌان، ل
 .(ٓٔ)الذكر، ٌعنً: البٌان من هللا" لال ٌحٌى:" 
ٌُْكْم ِكتَابًا فٌِِه ِذْكُرُكم{ ]األنبٌاء  ، ومثله لوله تعالى:ذي التذكٌر، ذكَّركُم هللا بهالثالث :  }لَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

 .(ٔٔ)[. وهذا لول الضحانٓٔ: 
معناه: ذي التذكٌر لكم، ألن هللا أتبع ذلن لوله: }بل الذٌن كفروا فً عزة  لال الطبري:" 

وشماق{، فكان معلوما بذلن أنه إنما أخبر عن المرآن أنه أنزله ذكًرا لعباده ذكرهم به، وأن 
 .(ٕٔ)الكفار من اإلٌمان به فً عّزة وشماق"

الحبلل والحرام. حكاه  ذكرت فٌه ألاصٌص األولٌن واآلخرٌن وما ٌحتاج إلٌه فًالرابع : 
 .(ٖٔ)الزجاج

 . (ٗٔ). حكاه ابن لتٌبةالخامس: فٌه ذكر ما لبله من الكتب
 .(٘ٔ)لال لتادة : "ها هنا ولع المسم"

 :(ٙٔ)واختلؾ أهل التفسٌر فً جوابه على لولٌن 
أحدهما : أن جواب المسم محذوؾ وحذفه أفخم له، ألن النفس تذهب فٌه كل مذهب. ومن لال 

 اختلفوا فٌه على لولٌن :بحذفه 
 أحدهما : أن تمدٌر المحذوؾ منه: لمد جاء الحك .

 .(2ٔ). اختاره الطبريما األمر كما للتم، بل أنتم فً عزة وشماق الثانً : تمدٌره
 والمول الثانً : من األصل أن جواب المسم مظهر ، ومن لال بإظهاره اختلفوا فٌه على لولٌن:

ومعناه: لكم أهلكنا لبلهم من [، ٖأَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرن{ ]ص :  }َكمْ  أحدهما : لوله تعالى :
 .(1ٔ). لاله الفراءلرن. فلما طال الكبلم بٌنهما حذفت البلم

 .(ٔ)[. لاله الزجاجٗٙ}إِنَّ َذِلَن لََحكٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر{ ]ص :  الثانً : من لوله تعالى:
                                                           

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٗ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖٙانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٙ)
 .1٘٘/ٖ، وزاد المسٌر: 2٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕٙٔانظر: التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه:  (1)
 .ٖ٘ٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٕٙٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (ٓٔ)
 .ٓٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٓٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٖٔ)
 .2ٖٙانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٗٔ)
 .ٓٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .2ٙ/٘، والنكت والعٌون: ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 . ٔٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .52ٖ/ٕانظر: معانً المرآن:  (1ٔ)
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ةٍ َوِشمَاٍق{ ]ص : لوله تعالى:}بَِل الَّ   [، أي:" ولكن الكافرٌن متكبرون ِٕذٌَن َكفَُروا فًِ ِعزَّ
 .(ٕ)على الحك مخالفون له"

بل الذٌن كفروا باهلل من مشركً لرٌش فً حمٌة ومشالة، وفراق  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)لدمحم وعداوة، وما بهم أن ال ٌكونوا أهل علم، بؤنه لٌس بساحر وال كذاب"

أي : إن فً هذا المرآن لذكراً لمن ٌتذكر ، وعبرة لمن ٌعتبر. وإنما لم  ابن كثٌر:"لال  
 .(ٗ)ٌنتفع به الكافرون ألنهم }فًِ{ استكبار عنه وحمٌة ومخالفة له ومعاندة ومفارلة"

ٌن"   .(٘)عن مجاهد، لوله: "}فً عزة وشماق{، لال: ُمعَاّزِ
ةٍ َوِشمَاٍق{ ]ص : وفً لوله تعالى:}بَِل الَِّذٌَن َكفَُروا    [، وجوه:ٕفًِ ِعزَّ

 .(2)، وسهل بن عبدهللا(ٙ)أحدها : ٌعنً: فً حمٌة وفراق ، لاله لتادة، ومماتل
 .(1)الثانً : فً تعزز واختبلؾ ، لاله السدي

ةٍ َوِشمَاٍق{، لال: عن   ابن وهب، لال: "لال ابن زٌد، فً لوله: }بَِل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِعزَّ
أمر هللا ورسله وكتابه، وٌشالون، ذلن عّزة وِشماق، فملت له: الشماق: الخبلؾ، فمال: ٌعادون 

 .(5)نعم"
 .(ٓٔ)الثالث : فً أنفة وعداوة. حكاه الماوردي

 .(ٔٔ)}وشماق{ عداوة ومباعدة" ولال ابن لتٌبة:" 
 .(ٕٔ)الرابع : فً امتناع ومباعدة. أفاده الماوردي

العزة: الحمٌة والتكبر عن الحك، والشماق: الخبلؾ والعداوة لرسول  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 
 المرآن

 [ٖ({ ]ص : ٖ}َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرٍن فَنَاَدْوا َواَلَت ِحٌَن َمنَاٍص )
 التفسٌر: 

حٌن جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة،  كثًٌرا من األمم أهلكناها لبل هإالء المشركٌن، فاستؽاثوا
 ولٌس الولت ولت لَبول توبة، وال ولت فرار وخبلص مما أصابهم.

[، أي:" كثًٌرا من األمم أهلكناها لبل ٖلوله تعالى:}َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرٍن{ ]ص :  
 .(ٗٔ)هإالء المشركٌن"

المكذبة لبلهم بسبب مخالفتهم للرسل ثم خوفهم ما أهلن به األمم  لال ابن كثٌر:" 
وتكذٌبهم الكتب المنزلة من السماء فمال : } َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمْن لَْرٍن { أي : من أمة 

 .(٘ٔ)مكذبة"

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٔ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖ٘ٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .٘ٗانظر: تفسٌر التستري:  (2)
 . 2ٙ/٘انظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .2ٙ/٘انزر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .2ٖٙؼرٌب المرآن:  (ٔٔ)
 .2ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .1٘٘/ٖزاد المسٌر:  (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
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 ، ألوال:«المرن»وللمفسرٌن فً المراد بـ
 .(ٕ)-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً (ٔ)أحدها: أنه أربعون سنة، حكاه ابن سٌرٌن والزهراوي

 .(ٗ)، واختاره الفراء(ٖ)الثانً: ثمانون سنة، رواه أبو صالح عن ابن عباس
، وهو لول (ٙ)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن(٘)الثالث: مابة سنة، لاله عبد هللا بن بسر المازنً

 .(2)الجمهور
 . (5)، وإٌاس بن معاوٌة(1)الرابع: مابة وعشرون سنة، لاله زرارة بن أوفى

 . (ٓٔ)مس: عشرون سنة، حكاه الحسن البصريالخا
 . (ٔٔ)السادس: سبعون سنة، ذكره الفراء عن بعضهم

السابع: أن المرن: أهل كل مدة كان فٌها نبً، أو طبمة من العلماء، للّت السنون، أو كثرت بدلٌل 
ثم الذٌن »ٌعنً: التابعٌن « ثم الذٌن ٌلونهم»ٌعنً: أصحابً  (ٕٔ)«خٌركم لرنً:»-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله 
 .(ٖٔ)ٌعنً: الذٌن أخذوا عن التابعٌن. وهذا لول الزجاج« ٌلونهم

 .(ٗٔ)فالمرن: "ممدار التوسط فً أعمار أهل الزمان فهو فً كل لوم على ممدار أعمالهم"
 .(٘ٔ)الثامن: أن المرن: أمد. لاله أبو مالن

ن هذه األلوال هوالمول الثالث بؤن المرن مبة سنة، إذ ورد فٌه م-وهللا أعلم-والراجح
 الحدٌث مرفوعا وهو حدٌث لوي.

 لوالن: « االلتران». وفً معنى ذلن (ٙٔ)واشتماق المرن: من االلتران

                                                           

 وهذا مرسل. -ملسو هيلع هللا ىلص-عزاه السمٌن الحلبً الى الزهراوي ٌرفعه الى النبً (ٔ)
، وكذلن السمٌن الحلبً فً الدر -ملسو هيلع هللا ىلص-عزاه ابن الجوزي البن سٌرٌن عن النبً، 5/ٕزاد المسٌر:انظر:  (ٕ)

 ، وهذامرسلفهوواه،ولمؤلفعلىإسناده،وهومنكر.ٔٗ٘/ٗالمصون:
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕ( انظر: زاد المسٌر:ٖ)
 .1ٕٖ/ٔالمرآن:( انظر: معانً ٗ)
 ٕٙٔ/ ٔ« الصؽٌر»و  ٖٕٖ/ ٔ« التارٌخ الكبٌر»(ورد ذلن مرفوعا وهو حدٌث لوي. علمه البخاري فً ٘)

لال: لال داود بن رشٌد حدثنا أبو حٌاة شرٌح بن ٌزٌد الحضرمً عن إبراهٌم بن دمحم بن زٌاد عن أبٌه عن عبد 
« المجمع»، فعاش مابة سنة. وذكره الهٌثمً فً « ذا الؽبلم لرناٌعٌش ه»هللا بن بسر أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

ورجال « لٌدركن لرنا»بؤتم منه ولال رواه الطبرانً والبزار باختصار إال أنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  5ٔٔٙٔ
 أحد إسنادي البزار رجال الصحٌح ؼٌر الحسن بن أٌوب الحضرمً، وهو ثمة اهـ.

عن الحسن بن أٌوب الحضرمً لال: أرانً عبد هللا بن بسر شامة فً لرنه فوضعت إصبعً علٌها وورد بنحوه 
والطبرانً كما فً  15ٔ/ ٗأخرجه أحمد « لتبلؽن لرنا»فمال: وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إصبعه علٌها ولال: 

وب، وهو ثمة، ورجال . لال الهٌثمً: ورجال أحمد رجال الصحٌح ؼٌر الحسن بن إٌٔٓٔٙٔ« المجمع»
 ( .٘ٙ٘ٗ) 1ٕٕ -1ٕٔ/ ٕ« اإلصابة»الطبرانً ثمات اهـ. وانظر 

 الخبلصة هو حدٌث صحٌح بمجموع طرله وشواهده..
 .ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٔٗ٘/ٗانظر: الدر المصون: (2)
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٔٗ٘/ٗلمصون: ، والدر آٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٔٗ٘/ٗ، والدر المصون: ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
و  1ٕٗٙو  ٖٓ٘ٙو  ٕٔ٘ٙلٌس من الحدٌث. أخرجه البخاري « ٌعنً ... »(حدٌث صحٌح. لكن لفظ ٕٔ)

الطٌالسً ، و1ٔو  2ٔ/ 2والنسابً  ٕٕٕٕ، والترمذي 2٘ٙٗوأبو داود  ٖٕ٘٘و  ٕ٘ٔو  ٕٗٔومسلم  5٘ٙٙ
/ ٙ« الدالبل»وفً  ٓٙٔو  ٖٕٔ/ ٓٔ. والبٌهمً 2ٕ5ٙوابن حبان  ٓٗٗو  ٖٙٗو  2ٕٗ/ ٗوأحمد  1ٕ٘
 . من حدٌث عمران بن حصٌن. وله شواهد.ٕ٘٘

 .5ٕٕ/ٕ( انظر: معانً المرآن:ٖٔ)
 .ٓٔ/ٕزاد المسٌر:(ٗٔ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص2ٔٓ5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٓٔ/ٕ، وزاد المسٌر:5ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٙٔ)
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أحدهما: أنه سمً لرنا، ألنه الممدار الذي هو أكثر ما ٌمترن فٌه أهل ذلن الزمان فً بمابهم. هذا 
 . (ٔ)اختٌار الزجاج

 . (ٕ)والثانً: أنه سمً لرنا، ألنه ٌمرن زمانا بزمان، وأمة بؤمة، لاله ابن األنباري
 .(ٖ)ولال أبو عبٌدة:" ٌرون أن ألل ما بٌن المرنٌن: ثبلثون سنة"

[، أي:" فاستؽاثوا حٌن جاءهم العذاب ٖلوله تعالى:}فَنَاَدْوا َواَلَت ِحٌَن َمنَاٍص{ ]ص :  
 .(ٗ)ولت ولت لَبول توبة، وال ولت فرار وخبلص مما أصابهم"ونادوا بالتوبة، ولٌس ال

 .(٘)أي: نادوا حٌن ال مهرب" لال ابن لتٌبة:" 
كثٌرا أهلكنا من لبل هإالء المشركٌن من لرٌش الذٌن كذّبوا  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌِْه َوَسلَّم فٌما جاءهم به من عندنا من الحّك من األمم الذٌن كانوا لبلهم،  رسولنا دمحما َصلَّى هللا َعلَ
فسلكوا سبٌلهم فً تكذٌب رسلهم فٌما أتوهم به من عند هللا، فعجوا إلى ربهم وضجوا واستؽاثوا 

لٌه، حٌن نزل بهم بؤس هللا وعاٌنوا به عذابه فرارا من عمابه، وهربا من ألٌم عذابه، بالتوبة إ
ولٌس ذلن حٌن فرار وال هرب من العذاب بالتوبة، ولد َحمَّت كلمة العذاب علٌهم، وتابوا حٌن ال 

 .(ٙ)تنفعهم التوبة، واستمالوا فً ؼٌر ولت اإللالة"
حٌن جاءهم العذاب استؽاثوا وجؤروا إلى هللا. ولٌس ، } فَنَاَدْوا { أي :  لال ابن كثٌر:" 

ا أََحسُّوا بَؤَْسنَا إَِذا ُهْم ِمْنَها ٌَْرُكُضوَن { [األنبٌاء :  ذلن بمجد عنهم شٌبا. كما لال تعالى : } فَلَمَّ
ُكْم تُْسؤَلُوَن { ] أي : ٌهربون ، } ال تَْرُكُضوا َواْرِجعُوا إِلَى َما أُتِْرْفتُْم فٌِِه َوَمَساِكنُِكْم لَعَلَّ ٕٔ

 .(2)["ٖٔ[األنبٌاء : 
 :(1)[، ٌحتمل وجهٌنٖلوله تعالى:}فَنَاَدْوا َواَلَت ِحٌَن َمنَاٍص{ ]ص : و 

 أحدهما : استؽاثوا.
 الثانً : دعوا . 

 .(5)نادوا والنداء حٌن ال ٌنفعهم" لال ابن عباس:" 
ولٌس بحٌن نزو وال عن التمٌمً عن ابن عباس، لوله:"}حٌن مناص{، لال: نادوا  

 .(ٓٔ)فرار"
 .(ٔٔ)فً التفسٌر: }الت حٌن نداء{، معناه: الت حٌن نداء ٌنجً" لال الزجاج:" 

وهً كذلن فً المصحؾ، ومن وصلها  ،«الحاء»مفصولة من  «الت»التاء من و
 وفٌها وجهان:، (ٕٔ)«الحاء»بـ

 .(ٖٔ)وهو لول أبً عبٌدة ،«ال»أحدها : أنها بمعنى:
. ومنه (٘ٔ)، والفراء(ٗٔ)بمعنى: لٌس، وال تعمل إال فً الحٌن خاصة. ذكره األخفشالثانً : أنها 
 :(ٔ)لول الشاعر

                                                           

 .5ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٓٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .51ٔؼرٌب المرآن:  (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕ٘-ٔ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .22/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .ٖٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٖٕ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙ٘(:صٙ: ٕ: 1ٔ5تفسٌر سفٌان الثوري) (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٗإعراب المرآن:  (ٔٔ)
 .22/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٗٔ)
 .52ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
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 تذّكَر حّب لٌلى الَت حٌنا ... وأضحى الشٌب لد لطَع المرٌنَا
 .(ٕ)لال الفراء:" لَاَل الفراء: ألؾ َعلَى )الَت( بالتاء، َواْلِكَسابً ٌمؾ بالهاء" 

 تعالى:}فَنَاَدْوا َواَلَت ِحٌَن َمنَاٍص{  وجوه:وفً تفسٌر لوله 
 .(ٖ)أحدها : ولٌس حٌن منجى، لاله زٌد بن أسلم

لال . (٘)نادوا حٌن الحٌن نداء" . وفً رواٌة:"(ٗ)فنادوا فً ؼٌر نداء" ولال لتادة:" 
 .(ٙ)فً ؼٌر نداء ٌنجً"النحاس: أي:"

المناص: مصدر ناص ٌنوص، وهو المنجاة والفوت. لال عمرو بن  لال أبو عبٌدة:"
 :(2)شؤى األسدىّ 

 تذّكرت لٌلى الت حٌن تذكر
 :(1)ولال أبو النّجم

 آساد ؼٌل حٌن ال مناص
 .(5)أي: ال تحرن"

 .(ٓٔ)لال الزجاج:" لال أهل اللؽة: والت حٌن منجى وال فوت" 
 .(ٔٔ)ٌنفع العمل. لاله الحسنأنهم نادوا بالتوبة ولٌس حٌن توبة وال الثانً: 

 .(ٕٔ)لٌس حٌن انمبلب. لاله عكرمةالثالث: 
، ومنه لول علً رضً هللا (ٖٔ)الرابع : ولٌس حٌن َمؽاث ، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس

 :(ٗٔ)عنه فً رجز له
ً عالِدي النواصً  ألصبحّن العاصً بن العاصً  ...   سبعٌن ألفا

 آساد ؼٌل حٌن ال مناص  لد جنبوا الخٌل على الدالِص  ...
 :(ٙٔ)، ومنه لول الشاعر(٘ٔ)الخامس : ولٌس حٌن زوال، وراه أبو لابوس عن ابن عباس

 فهم خشوع لدٌة ال مناص لهم  ...   ٌضمهم مجلس ٌشفً من الصٌد
 . (ٕ)-والعوفً (ٔ)فً رواٌة التمٌمً-، لاله ابن عباسلٌس حٌن نزو وال فرارالسادس : 

                                                                                                                                                                      

/ ٗ. وببل نسبة فً "خزانة األدب" 2ٖٗ، "تذكرة النحاة" ص 2ٖالبٌت لعمر بن شؤس فً "دٌوانه" ص  (ٔ)
، ٕٕ٘/ ٘، و"الدر المصون" ٙٗٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 52ٖ/ ٕ، "معانً المرآن" للفراء 21ٔ، 5ٙٔ

 .)لرن( 2ٖٖ/ ٖٔوالمرٌن: هو المصاحب. انظر: "اللسان" 
 .51ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٕ(:صٖٙٗانظر: تفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن:  (ٗ)
 .21/ٙحكاه عنه النحاس فً معانً المرآن:  (٘)
 .ٖٖٓ/ٖإعراب المرآن: (ٙ)
ضبل »)ط الفاتح( واللسان )ضلل( وذكر أن هذه العبارة  ٕٕ٘النوادر انظر:  البٌت لعمرو بن شؤس (2)

تذّكرت لٌلى الت حٌن اّدكارها ... ولد حنً األصبلب ضبّل  . ورواٌة البٌت فٌهما:"تمال للباطل« بتضبلل
 .بتضبلل"

 .ٓٙ/ ٓٔواألؼانى  ٗٗانظر: ترجمته وأخباره فى الجمهرة ص 
 .ولد نبت منها والمناص بعٌد، وعجزه : -ٕٓٗعن اإلتمان:  -البٌت لؤلعشى فً محلك دٌوانهو
، 22/٘. والبٌت لعلً بن ابً طالب كما فً النكت والعٌون:2ٙٔ/ٕمن شواهد أبً عبٌدة فً مجاز المرآن: (1)

 لد جنبوا الخٌل على الدالص.وصدره: 
 .2ٙٔ/ٕمجاز المرآن:  (5)
 .ٕٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن:  (ٔٔ)
 .21/ٙ حكاه عنه النحاس فً معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٖٕ5ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .22/٘الشعر لعلً بن أبً طالب كما فً النكت والعٌون:  (ٗٔ)
 .22/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .22/٘البٌت ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون:  (ٙٔ)
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ظبٌان، عن ابن عباس: "}والت حٌن مناص{، لال: ال حٌن طرٌك أبً وروي من  
 .(ٖ)فرار"

ٌَْس بحٌن فِرار. والنَْوص: التؤّخر فًِ كبلم العرب، والبَْوص:  لال الفراء : "ٌمول: لَ
 :(٘)وأنشد لول امريء المٌس ، (ٗ)"التمدم ولد بُْصته.

 وتَبُوصأِمن ذكر لٌلى إذ نَؤَتَن تَنُوص ... وتَْمُصر عنها ُخطوةً 
 فجمع فً هذا البٌت بٌن البوص والنوص فهو بالنون التؤخر وبالباء التمدم.

  .(ٙ)لٌس بحٌن فرار وال إجابة. لاله ابو جعفر الترمذيالسابع : 
الثامن: أن النوص بالنون التمدم ، والبوص بالباء التؤخر ، وهو من األضداد ، وكانوا إذا أحسوا 

: مناص : أي: حملة واحدة ، فٌنجو فٌها من نجا وٌهلن  فً الحرب بفشل لال بعضهم لبعض
 . (2)فٌها من هلن ، حكاه الكلبً

لال الماوردي:" فصار تؤوٌله على هذا الوجه ما لاله السدي: أنهم حٌن عاٌنوا الموت لم 
 .(1)ٌستطٌعوا فراراً من العذاب وال رجوعاً إلى التوبة"

هذه األلوال متماربة، أي: لٌس حٌن :"-ةبعد ان ذكر بعض االلوال السابم-لال النحاس
 .(5)نداء منجً، والمعنى: لٌس حٌن فوت"

 
 المرآن

( أََجعََل اآْلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا ٗ}َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َولَاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب )
ٌء ُعَجاٌب ) ًْ  [٘-ٗ({ ]ص : ٘إِنَّ َهَذا لََش

 التفسٌر: 
فهم عذابه، ولالوا: إنه  وعِجب هإالء الكفار ِمن بعث هللا إلٌهم بشرا منهم; لٌدعوهم إلى هللا وٌخوَّ
لٌس رسوال بل هو كاذب فً لوله، ساحر لمومه، كٌؾ ٌصٌِّر اآللهة الكثٌرة إلًها واحًدا؟ إنَّ هذا 

 الذي جاء به ودعا إلٌه لَشًء عجٌب.
[، أي:" وعِجب هإالء الكفار ِمن ْٗن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم{ ]ص : لوله تعالى:}َوَعِجبُوا أَ  

فهم عذابه"  .(ٓٔ)بعث هللا إلٌهم بشرا منهم; لٌدعوهم إلى هللا وٌخوَّ
وعجب هإالء المشركون من لرٌش أن جاءهم منذر ٌنذرهم بؤس  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)هللا على كفرهم به من أنفسهم، ولم ٌؤتهم ملن من السماء بذلن"
ٌِْه َوَسلَّم   .(ٕٔ)"عن لتادة: "}َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم{، ٌعنً: دمحما َصلَّى هللا َعلَ

                                                                                                                                                                      

الباء الموحدة. والتمٌمً: هو"أربدة" بسكون الراء وكسر ، ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
، وابن أبً حاتم ٗٙ/ٕ/ٔوٌمال"أربد" بدون هاء. وهو تابعً ثمة، مترجم فً التهذٌب، والكبٌر للبخاري 

 .، ولد عرؾ بؤنً راوي التفسٌر عن ابن عباسٖ٘ٗ/ٔ/ٔ
 .ٗٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٖٕ1ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .52ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٗ)
، وؼٌرب المرآن الب لتٌبة: 2ٙ/ٖٕ، وتفسٌر الطبري 2ٕٖو 2ٕٗ/1البٌت له فً دٌوانه ... ، واللسان (٘)

البن ٕ٘٘، وتؤوٌل المشكل 2ٖٕ. وانظر اللسان 1ٖٔ/2، والبحر ٙٗٔ/٘ٔ، وصدره: فً تفسٌر المرطبً 2ٖٙ
 .2ٖٙلتٌبة: 

م المارئ ومسلم بن خالد الزنجً وعطاء الجزء فٌه تفسٌر المرآن لٌحٌى بن ٌمان ونافع بن أبً نعٌانظر:  (ٙ)
 .5ٓ(:ص5ٓ: )الخراسانً برواٌة أبً جعفر الترمذي

 .21/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .21/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .21/ٙمعانً المرآن:  (5)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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[، أي:" ولالوا: إنه لٌس رسوال ٗاْلَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب{ ]ص : لوله تعالى:}َولَاَل  
 .(ٔ)بل هو كاذب فً لوله، ساحر لمومه"

ٌِْه  لال الطبري: "  ٌمول: ولال المنكرون وحدانٌة هللا: هذا، ٌعنون دمحما َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٕ)َوَسلَّم، ساحر كذّاب"

 -أي : أزعم أن المعبود واحد ال إله إال هو ؟! أنكر المشركون ذلن  لال ابن كثٌر:" 
وتعجبوا من ترن الشرن باهلل ، فإنهم كانوا لد تلموا عن آبابهم عبادة األوثان  -لبحهم هللا تعالى 

ة ( بالوحدانٌٔوأشربته للوبهم فلما دعاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى خلع ذلن من للوبهم وإفراد هللا )
ٌء ُعَجاٌب َواْنَطلََك اْلَمؤل ِمْنُهْم  ًْ أعظموا ذلن وتعجبوا ولالوا : } أََجعََل اآلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهَذا لََش

( أي : استمروا على ٕ{ وهم سادتهم ولادتهم ورإساإهم وكبراإهم لابلٌن : } ]أن[ اْمُشوا { )
 .(ٖ)تستجٌبوا لما ٌدعوكم إلٌه دمحم من التوحٌد"دٌنكم } َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم { وال 

ٌِْه َوَسلَّم   .(ٗ)"عن السدّي، لوله :"}َساِحٌر َكذَّاٌب{، ٌعنً: دمحما َصلَّى هللا َعلَ
[، أي:" كٌؾ ٌصٌِّر اآللهة الكثٌرة إلًها ٘لوله تعالى:}أََجعََل اآْلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا{ ]ص :  
 .(٘)واحًدا؟"
ٌمول: ولال هإالء الكافرون الذٌن لالوا: دمحم ساحر كذاب: أجعل دمحم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)المعبودات كلها واحدا، ٌسمع دعاءنا جمٌعنا، وٌعلم عبادة كل عابد عبَده منا"
 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: وصؾ دمحم اآللهة إلها واحدا" 
 -أي : أزعم أن المعبود واحد ال إله إال هو ؟! أنكر المشركون ذلن  لال ابن كثٌر:" 

وتعجبوا من ترن الشرن باهلل ، فإنهم كانوا لد تلموا عن آبابهم عبادة األوثان  -لبحهم هللا تعالى 
ظموا وأشربته للوبهم فلما دعاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى خلع ذلن من للوبهم وإفراد هللا بالوحدانٌة أع

 .(1)ذلن وتعجبوا"
ٌء ُعَجاٌب{ ]ص :   ًْ [، أي:" إنَّ هذا الذي جاء به ودعا إلٌه ٘لوله تعالى:}إِنَّ َهَذا لََش

 .(5)لَشًء عجٌب"
أي: إن هذا لشًء عجٌب،  وكان سبب لٌل هإالء المشركٌن ما أخبر هللا  لال الطبري:" 

ٌِْه َوَسلَّم لال لهم:  أسؤلكم أن تجٌبونً إلى »عنهم أنهم لالوه، من ذلن، أن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
تمولون ال إله »، فمالوا: وما هً؟ فمال: «واحدة تدٌن لكم بها العرب، وتعطٌكم بها الخراج العجم

 .(ٓٔ)، فعند ذلن لالوا: }أََجعََل اآلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا{ تعجبا منهم من ذلن "«ال هللاإ
لال مماتل:" إن هذا الذي ٌمول }لشًء عجاب{، ٌعنى: ألمر عجب، بلؽة أزد شنوءة، أن  

 .(ٔٔ)تكون اآللهة واحدا"
جاتنا جمٌعا إله لال لتادة :" عجب المشركون أن ُدعوا إلى هللا وحده، ولالوا: ٌسمع لحا 

 .(ٕٔ)واحد! ما سمعنا بهذا فً الملة اآلخرة"
لال ابن عباس:" لما مرض أبو طالب دخل علٌه رهط من لرٌش فٌهم أبو جهل بن  

هشام فمالوا: إن ابن أخٌن ٌشتم آلهتنا، وٌفعل وٌفعل، وٌمول وٌمول، فلو بعثت إلٌه فنهٌته; فبعث 

                                                           

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٕٔتفسٌر الكبري:  (ٕ)
 .ٖ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٗٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٗٔ/ٕٔ: تفسٌر الطبري (ٓٔ)
 .ٖٙٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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ٌِْه  َوَسلَّم فدخل البٌت، وبٌنهم وبٌن أبً طالب لدر مجلس رجل، إلٌه، فجاء النبً َصلَّى هللا َعلَ
لال: فخشً أبو جهل إن جلس إلى جنب أبً طالب أن ٌكون أرق له علٌه، فوثب فجلس فً ذلن 
ٌِْه َوَسلَّم مجلسا لرب عمه، فجلس عند الباب، فمال له  المجلس، ولم ٌجد رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

بال لومن ٌشكونن؟ ٌزعمون أنن تشتم آلهتهم، وتمول وتمول; لال: أبو طالب: أي ابن أخً، ما 
ٌِْه َوَسلَّم فمال:"ٌا َعّم إنًّ أُِرٌدُهْم َعلى َكِلَمٍة  فؤكثروا علٌه المول، وتكلم رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

ٌِْهم بِها العََجُم  ي إلَ الِجْزٌَةَ"، ففزعوا لكلمته ولموله، َواِحدةٍ ٌَمُولُونََها، تَِدٌُن لَُهْم بِها العََرُب، وتَُإّدِ
فمال الموم: كلمة واحدة؟ نعم وأبٌن َعْشًرا; فمالوا: وما هً؟ فمال أبو طالب: وأّي كلمة هً ٌا ابن 
أخً؟ لال:"ال إلَهَ إال هللا"; لال: فماموا فِزعٌن ٌنفضون ثٌابهم، وهم ٌمولون: }أََجعََل اآلِلَهةَ إِلًَها 

ا ٌَذُولُوا َعَذاِب{. َواِحًدا إِنَّ َهَذا لَ  ٌء ُعَجاٌب{، لال: ونزلت من هذا الموضع إلى لوله }لَمَّ ًْ اللفظ -َش
 .(ٔ)"-ألبً كرٌب

 
 المرآن

ٌء ٌَُراُد ) ًْ ( َما َسِمْعنَا بَِهَذا فًِ ٙ}َواْنَطلََك اْلَمََلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم إِنَّ َهَذا لََش
 [5-ٙ({ ]ص : 5اآْلِخَرِة إِْن َهَذا إاِلَّ اْختاَِلٌق )اْلِملَِّة 

 التفسٌر: 
ضون لومهم على االستمرار على الشرن والصبر على  وانطلك رإساء الموم وكبراإهم ٌحّرِ
تعدد اآللهة، وٌمولون إن ما جاء به هذا الرسول شًء مدبَّر ٌمصد منه الرباسة والسٌادة، ما 

 آبابنا من لرٌش، وال فً النصرانٌة، ما هذا إال كذب وافتراء.سمعنا بما ٌدعو إلٌه فً دٌن 
 سبب النزول:

 ذكر أهل التفسٌر فً نزول هذه اآلٌة لوالن: 
جاء وجوه لرٌش إلى أبً طالب، وهم أبو جهل، والولٌد بن المؽٌرة، وعتبة أحدهما: أنه لما 

وزمعة بن األسود، وشٌبة وطعٌمة بن عدي، وعمبة بن أبً معٌط، وأبً وأمٌة ابنا خلؾ، 
وؼٌرهم، وشكوا إلٌه دمحما، ولالوا: إنه ٌسب آلهتنا وٌسفه أحبلمنا، وٌذكر أن آباءنا فً النار; 
فدعا أبو طالب النبً ولال: ٌا بن أخ، هإالء لومن جاءوا ٌشكونن، وٌذكرون كذا وكذا، فماذا 

أدت إلٌهم العجم الجزٌة، تطلب منهم؟ لال: أطلب منهم كلمة واحدة إن لالوها دانت لهم العرب، و
فمال الموم: نحن نمول عشر كلمات، فماذا ترٌد؟ فمال: لولوا ال إله إال هللا، فنفروا ولاموا، ولالوا: 
ال نمولها أبدا، وجعل بعضهم ٌمول لبعض: }أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم{، أي: الزموها، 

 .(ٖ)، والسدي(ٕ). وهذا لول ابن عباسوألٌموا على عبادتها
روي عن السدّي:" أن أناسا من لَُرٌش اجتمعوا، فٌهم أبو جهل بن هشام، والعاص بن  

وابل، واألسود بن المطلب، واألسود بن عبد ٌؽوث فً نفر من مشٌخة لرٌش، فمال بعضهم 
لبعض: انطلموا بنا إلى أبً طالب، فلنكلمه فٌه، فلٌنصفنا منه، فٌؤمره فلٌكّؾ عن شتم آلهتنا، 

ذي ٌَعبُد، فإنا نخاؾ أن ٌموت هذا الشٌخ، فٌكون منا شًء، فتعٌرنا العرب وندعه وإلهه ال
فٌمولون: تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه، لال: فبعثوا رجبل منهم ٌُدعى المطَّلب، فاستؤذن لهم 
على أبً طالب، فمال: هإالء مشٌخة لومن وَسَرواتهم ٌستؤذنون علٌن، لال: أدخلهم; فلما دخلوا 

: ٌا أبا طالب أنت كبٌرنا وسٌدنا، فؤنصفنا من ابن أخٌن، فُمره فلٌكّؾ عن شتم آلهتنا، علٌه لالوا
ٌِْه َوَسلَّم لال: ٌا  ونََدَعه وإلهه; لال: فبعث إلٌه أبو طالب; فلما دخل علٌه رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

آلهتهم، وٌدعون ابن أخً هإالء مشٌخة لومن وَسَرواتهم، ولد سؤلون النََّصؾ أن تكّؾ عن شتم 
وإلهن; لال: فمال:"أي عم أوال أدعوهم إلى ما هو خٌر لهم منها؟" : وإالَم تَْدُعوُهْم؟ 

                                                           

 [.2-ٔ. وسبك الحدٌث برواٌة الترمذي فً سبب نزول اآلٌات:]ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
، ولال حدٌث حسن صحٌح، وانظر: تفاصٌل التخرٌج 5ٕٔ/٘(:صٕٖٕٖالخبر رواه الترمذي فً التفسٌر) (ٕ)

 [.2-ٔالتخرٌج فً سبب نزول اآلٌات:]
. 
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
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لال:"أدعوهم إلى أن ٌَتََكلَُّموا بَِكِلَمٍة تَِدٌُن لَُهْم بِها العََرُب َوٌَْمِلُكوَن بَِها العََجَم"; لال: فمال أبو جهل 
وعشر أمثالها، لال:"تَمُولُوَن ال إلَهَ إال هللا". لال: فنفروا من بٌن الموم: ما هً وأبٌن لنعطٌنكها 

ولالوا: سلنا ؼٌر هذه، لال:"لَْو ِجبْتُُمونًِ بالشَّْمِس حتى تََضعُوها فً ٌَِدي ما سؤَْلتُُكْم ؼٌَرها"; 
 لال: فؽضبوا ولاموا من عنده ؼضابا ولالوا: وهللا لنشتمنن والذي ٌؤمرن بهذا }َواْنَطلََك اْلَمؤل
ٌء ٌَُراُد{ .. إلى لوله }إاِل اْختبِلٌق{ وألبل على  ًْ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم إِنَّ َهَذا لََش
عمه، فمال له عمه: ٌا ابن أخً ما شططت علٌهم، فؤلبل على عمه فدعاه، فمال:"لُْل َكِلَمةً أَْشَهُد 

ال إلَهَ إال هللا"، فمال: لوال أن تعٌبكم بها العرب ٌمولون جزع من  لََن بَِها ٌَْوَم الِمٌَاَمِة، تَمُوُل:
الموت ألعطٌتكها، ولكن على ِملَّة األشٌاخ; لال: فنزلت هذه اآلٌة: }إِنََّن ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت 

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاء{"  .(ٔ)َولَِكنَّ َّللاَّ
وما حصل للمسلمٌن من الموة  -هللا عنه رضً-أنها نزلت فً إسبلم عمر بن الخطاب  الثانً: 

 .(ٕ)بمكانه. لاله مماتل
لال السمعانً: فمال الكفار لما أسلم عمر: إن هذا لشًء ٌراد، أي: إن أمر دمحم لشًء 

 .(ٖ)ٌراد، حٌث لوي بإسبلم عمر
فشك على لرٌش إسبلم  -رضً هللا عنه -وذلن حٌن أسلم عمر بن الخطاب لال مماتل:" 

المإمنون وانطلك المؤل منهم وهم سبعة وعشرون رجبل، والمؤل فً كبلم العرب عمر، وفرح به 
األشراؾ منهم الولٌد بن المؽٌرة، وأبو جهل بن هشام، وأمٌة وأبً ابنا خلؾ، ... وؼٌرهم، فمال 
الولٌد بن المؽٌرة: }أن امشوا{ إلى أبً طالب }واصبروا{ واثبتوا }على{ عبادة }آلهتكم{، نظٌرها 

ٌَْها{ ]الفرلان :  ان:فً الفرل فً  -عز وجل -[، ٌعنً: ثبتنا، فمال هللإٗ}لَْواَل أَْن َصبَْرنَا َعلَ
 .(ٗ)["ٕٗ}فَإِْن ٌَْصبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهم{ ]فصلت :  الجواب:
أي:"  [،ٙلوله تعالى:}َواْنَطلََك اْلَمؤَلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم{ ]ص :  

ضون لومهم على االستمرار على الشرن والصبر على  وانطلك رإساء الموم وكبراإهم ٌحّرِ
 .(٘)تعدد اآللهة"

وانطلك األشراؾ من هإالء الكافرٌن من لرٌش، المابلٌن: }أََجعََل  لال الطبري: ٌمول:" 
اآلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا{ بؤن امُضوا فاصبروا على دٌنكم وعبادة آلهتكم، وذُكر أن لابل ذلن كان ُعْمبَة 

 .(ٙ)بن أبً ُمعٌط "
إهم وكبراإهم لابلٌن ، وهم سادتهم ولادتهم ورإسا}َواْنَطلََك اْلَمؤل ِمْنُهْم{ لال ابن كثٌر:" 

: } أن اْمُشوا {، أي : استمروا على دٌنكم } َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم { وال تستجٌبوا لما ٌدعوكم 
 .(2)إلٌه دمحم من التوحٌد"

 .(1)عن مجاهد: "}َواْنَطلََك اْلَمؤل ِمْنُهْم{، لال: عمبة بن أبى معٌط" 
َواْنَطلََك اْلَمؤل ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكْم إِنَّ َهذَا  عن ابن عباس: لوله:"} 

ٌء ٌَُراُد{، لال: نزلت حٌن انطلك أشراؾ لرٌش إلى أبً طالب فكلموه فً النبً َصلَّى هللا  ًْ لََش
ٌِْه َوَسلَّم" َعلَ

(5). 
 .(ٓٔ)«"أِن اْصبُِروا َعلَى آِلَهتُِكمْ  َواْنَطلََك الَمؤل ِمْنُهْم ٌَْمُشونَ »وفً لراءة عبد هللا: 

                                                           

 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٖسٌر مماتل بن سلٌمان: تف (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٗ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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[، أي:" ما سمعنا بما ٌدعو إلٌه ٙلوله تعالى:}َما َسِمْعنَا بَِهذَا فًِ اْلِملَِّة اآْلِخَرةِ{ ]ص :  
 .(ٔ)فً دٌن آبابنا من لرٌش، وال فً النصرانٌة"

أي : ما سمعنا بهذا الذي ٌدعونا إلٌه دمحم من التوحٌد فً الملة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)اآلخرة"
 [، وجوه:2لوله تعالى:}َما َسِمْعنَا بَِهَذا فًِ اْلِملَِّة اآْلِخَرةِ{ ]ص : وفً  
معناه: ما سمعنا بهذا الذي ٌدعونا إلٌه دمحم من البراءة من جمٌع اآللهة إال من هللا تعالى  أحدها :
 ،(ٖ)، ألنها كانت آخر الملل، لاله ابن عباسوبهذا الكتاب الذي جاء به فً الملة النصرانٌةذكره، 
 .(ٙ)، ودمحم بن كعب(٘)، والسدي(ٗ)-فً رواٌة-ومجاهد ،(ٖ)عباس

 .(2)فمالوا: لو كان هذا المرآن حما أخبرتنا به النصارى" لال ابن عباس:" 
 .(1)مرٌم"لال مماتل:" ألن النصارى ٌزعمون أن مع هللا عٌسى بن  
 .(5)الملة اآلخرة: الدٌن اآلخر. والملة: الدٌن" لال ابن زٌد:" 

 .(ٓٔ)الثانً : فٌما بٌن عٌسى ودمحم علٌهما السبلم ، لاله الحكم
 .(ٔٔ)الثالث : فً ملة لرٌش ، لاله مجاهد

 .(ٕٔ). لاله لتادةفً دٌننا هذا، وال فً زماننا لَطّ الرابع : 
 .(ٖٔ)أنه ٌخرج ذلن فً زماننا ، لاله الحسن الخامس : معناه: أننا ما سمعنا

ٌء ٌَُراُد{ ]ص :  ًْ [، أي:" وٌمولون إن ما جاء به هذا الرسول شًء مدبَّر ٙلوله تعالى:}إِنَّ َهَذا لََش
 .(ٗٔ)ٌمصد منه الرباسة والسٌادة"

أي: إن هذا المول الذي ٌمول دمحم، وٌدعونا إلٌه، من لول ال إله إال هللا، لال الطبري:"  
شًء ٌرٌده منا دمحم ٌطلب به االستعبلء علٌنا، وأن نكون له فٌه أتباعا ولسنا مجٌبٌه إلى 

 .(٘ٔ)ذلن"
 .(ٙٔ)أي: أمر دمحم شًء، ٌراد بالناس فٌه الشر والهبلن" لال السمعانً:" 
 .(2ٔ)[، أي:" ما هذا إال كذب وافتراء"2لوله تعالى:}إِْن َهَذا إاِلَّ اْختبَِلٌق{ ]ص :  
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل هإالء المشركٌن فً المرآن: ما هذا  الطبري:"لال  

صه"   .(1ٔ)المرآن إال اختبلق: أي كذب اختلمه دمحم وتخرَّ
 .(5ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}إِْن َهَذا إِال اْختبِلٌق{، ٌمول: تخرٌص" 
 .(ٔ)عن مجاهد، لوله:" }إِْن َهَذا إِال اْختبِلٌق{، لال: كذب" 

                                                           

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .٘٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٖٖٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٖٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .25/٘كت والعٌون: انظر: الن (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .25/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5ٔ)
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 .(ٕ)لالوا: إن هذا إال كذب" ابن زٌد:" لال 
 .(ٖ)إال شًء تْخلُمه" لال لتادة:" 
ٌِْه َوَسلَّم" لال السدي:"   .(ٗ)اختلمه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 
 المرآن

ا ٌَذُولُوا َعَذاِب ) ٌْنِنَا بَْل ُهْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِذْكِري بَْل لَمَّ ْكُر ِمْن بَ ٌِْه الذِّ  [7:  ({ ]ص7}أَأُْنِزَل َعلَ
 التفسٌر: 

 -أٌها الرسول-أُخص دمحم بنزول المرآن علٌه من دوننا؟ بل هم فً رٌب من وحًٌ إلٌن 
وإرسالً لن، بل لالوا ذلن; ألنهم لم ٌذولوا عذاب هللا، فلو ذالوا عذابه لما تجرإوا على ما 

 لالوا.
ٌْنِنَا{ ]ص :   ْكُر ِمْن بَ ٌِْه الذِّ أي:" أُخص دمحم بنزول المرآن علٌه [، 1لوله تعالى:}أَأُْنِزَل َعلَ

 .(٘)من دوننا؟"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل هإالء المشركٌن من لرٌش: أأنزل على  لال الطبري:" 

 .(ٙ)دمحم الذكر من بٌننا فخّص به، ولٌس بؤشرؾ منا حسبا"
}من بٌننا{، ونحن أكبر  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" لال الولٌد: }أأنزل علٌه الذكر{، ٌعنً: النبً 

 .(2)سنا وأعظم شرفا"
معناه: أن أهل مكة لالوا: أأنزل على دمحم المرآن من بٌننا، ولٌس بؤفضلنا  لال السمعانً:" 

 .(1)وال أشرفنا؟"
ٌعنً : أنهم ٌستبعدون تخصٌصه بإنزال المرآن علٌه من بٌنهم كلهم كما  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْن َعِظٌٍم { ]الزخرؾ : لالوا فً اآلٌة األخرى : } لَوْ  َ ال نزَل َهَذا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلمَْرٌَت
ْنٌَا ٖٔ ٌْنَُهْم َمِعٌَشتَُهْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ [ لال هللا تعالى : } أَُهْم ٌَْمِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّن نَْحُن لََسْمنَا بَ

 .(5)[" ٕٖ]الزخرؾ : َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت { 
[، أي:" بل هم فً رٌب من وحًٌ إلٌن 1لوله تعالى:}بَْل ُهْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِذْكِري{ ]ص :  

 .(ٓٔ)وإرسالً لن" -أٌها الرسول-
 .(ٔٔ)أي: مما أنزلت" لال السمعانً:" 
ٌمول:" ما بهإالء المشركٌن أن ال ٌكونوا أهل علم بؤن دمحما صادق،  لال الطبري: 

 .(ٕٔ)ولكنهم فً شن من وحٌنا إلٌه، وفً هذا المرآن الذي أنزلناه إلٌه أنه من عندنا"
ا ٌَذُولُوا َعَذاِب{ ]ص :   [، أي:" بل لالوا ذلن; ألنهم لم ٌذولوا عذاب 1لوله تعالى:}بَْل لَمَّ

 .(ٖٔ)ه لما تجرإوا على ما لالوا"هللا، فلو ذالوا عذاب
 .(ٗٔ)أي: لم ٌذولوا عذابً وسٌذلونه" لال السمعانً:" 

                                                                                                                                                                      

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .٘٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 . ٕٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (1)
 .٘٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 . ٕٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 . ٕٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)



55 
 

" ٌمول: بل لم ٌنزل بهم بؤسنا، فٌذولوا وبال تكذٌبهم دمحما، وشكهم فً لال الطبري: 
بون، حٌن  تنزٌلنا هذا المرآن علٌه، ولو ذالوا العذاب على ذلن علموا وأٌمنوا حمٌمة ما هم به مكذِّ

 .(ٔ)ٌنفعهم علمهم"ال 
أي : إنما ٌمولون هذا ألنهم ما ذالوا إلى حٌن لولهم ذلن عذاب هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)ونممته سٌعلمون ؼب ما لالوا ، وما كذبوا به ٌوم ٌَُدّعون إلى نار جهنم َدّعا"
 

 المرآن
 [7]ص :  ({7}أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َرْحَمِة َربَِّن اْلعَِزٌِز اْلَوهَّاِب )

 التفسٌر: 
أم هم ٌملكون خزابن فضل ربن العزٌز فً سلطانه، الوهاب ما ٌشاء من رزله وفضله لمن 

 ٌشاء من خلمه؟
" ٌمول تعالى ذكره: أم عند هإالء المشركٌن المنكرٌن وحً هللا إلى دمحم لال الطبري: 

لوهاب لمن ٌشاء من خزابن رحمة ربن، ٌعنى مفاتٌح رحمة ربن ٌا دمحم، العزٌز فً سلطانه، ا
خلمه، ما ٌشاء من ملن وسلطان ونبوة، فٌمنعون ٌا دمحم، ما من هللا به علٌن من الكرامة، 

لن به من الرسالة"  .(ٖ)وفضَّ
هً البٌوت التً تعد «: الخزابن»معناه: أعندهم خزابن رحمة ربن؟ و لال السمعانً:" 

فٌها األشٌاء النفٌسة. وحمٌمة المعنى: أنه لٌس عندهم خزابن الرحمة والنبوة، فٌعطونها من 
شاءوا، وٌمنعونها من شاءوا، ولوله: }العزٌز الوهاب{ العزٌز: هو المنٌع فً ملكه، الؽالب على 

 .(ٗ)لخلمه"خلمه، الوهاب: المعطً 
ٌعنى: ما هم بما لكً خزابن الرحمة حتى ٌصٌبوا بها من شاءوا  لال الزمخشري:" 

وٌصرفوها عمن شاءوا، وٌتخٌروا للنبّوة بعض صنادٌدهم، وٌترفعوا بها عن دمحم علٌه الصبلة 
والسبلم. وإنما الذي ٌملن الرحمة وخزابنها: العزٌز الماهر على خلمه، الوهاب الكثٌر المواهب 

}أَُهْم ٌَْمِسُموَن  المصٌب بها موالعها، الذي ٌمسمها على ما تمتضٌه حكمته وعدله، كما لال:
 .(٘)["َٕٖرْحَمَت َربَِّن نَْحُن لََسْمنَا{ ]الزخرؾ : 

ثم لال مبٌنا أنه المتصرؾ فً ملكه الفعال لما ٌشاء الذي ٌعطً من  لال ابن كثٌر:" 
اء وٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء وٌنزل الروح من ٌشاء ما ٌشاء وٌعز من ٌشاء وٌذل من ٌش

أمره على من ٌشاء من عباده وٌختم على للب من ٌشاء ، فبل ٌهدٌه أحد من بعد هللا وإن العباد ال 
ٌملكون شٌبا من األمر ولٌس إلٌهم من التصرؾ فً الملن وال مثمال ذرة وما ٌملكون من لطمٌر 

ْم ِعْنَدُهْم َخَزابُِن َرْحَمِة َربَِّن اْلعَِزٌِز اْلَوهَّاِب { أي : العزٌز ; ولهذا لال تعالى منكرا علٌهم : } أَ 
الذي ال ٌرام جنابه الوهاب الذي ٌعطً ما ٌرٌد لمن ٌرٌد. وهذه اآلٌة شبٌهة بموله : } أَْم لَُهْم 

ُ ِمْن فَْضِلِه فَمَْد نَِصٌٌب ِمَن اْلُمْلِن فَإِذًا ال ٌُْإتُوَن النَّاَس نَِمًٌرا أَْم ٌَْحُسُدوَن النَّا َس َعلَى َما آتَاُهُم َّللاَّ
ٌْنَاُهْم ُمْلًكا َعِظًٌما فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمنْ  ٌْنَا آَل إِْبَراِهٌَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَ َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى  آتَ

أَْنتُْم تَْمِلُكوَن َخَزابَِن َرْحَمِة َربًِّ إِذًا ألْمَسْكتُْم  [ ولوله } لُْل لَوْ ٘٘:  ٖ٘بَِجَهنََّم َسِعًٌرا { ]النساء : 
[ وذلن بعد الحكاٌة عن الكفار أنهم أنكروا َٓٔخْشٌَةَ اإلْنفَاِق َوَكاَن اإلْنَساُن لَتُوًرا { ]اإلسراء : 

 ًَ ْكُر بعثة الرسول البشري وكما أخبر تعالى عن لوم صالح علٌه السبلم حٌن لالوا : } أَُإْلِم الذِّ
ٌْنِنَا بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر َسٌَْعلَُموَن َؼًدا َمِن اْلَكذَّاُب األِشُر { ]الممر :  ٌِْه ِمْن بَ  .(ٙ)["ٕٙ:  َٕ٘علَ

 

                                                           

 .٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .٘٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٗ- ٕٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٗ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .٘٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
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 المرآن
ٌْنَُهَما فَْلٌَْرتَمُوا فًِ اِْلَْسبَاِب )  [ٓٔ({ ]ص : ٓٔ}أَْم لَُهْم ُمْلُن السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوَما بَ

 التفسٌر: 
أم لهإالء المشركٌن ُمْلن السموات واألرض وما بٌنهما، فٌُْعطوا وٌَْمنعوا؟ فلٌؤخذوا باألسباب 

 الموصلة لهم إلى السماء، حتى ٌحكموا بما ٌرٌدون من عطاء ومنع.
ٌْنَُهَما{ ]ص :   هإالء [، أي:" أم لٓٔلوله تعالى:}أَْم لَُهْم ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

 .(ٔ)المشركٌن ُمْلن السموات واألرض وما بٌنهما، فٌُْعطوا وٌَْمنعوا؟"
أم لهإالء المشركٌن الذٌن هم فً عّزة وشماق }ُمْلُن السََّماَواِت  لال الطبري: ٌمول:" 

نً وٌُشالُّنً من كان فً ُملكً وسلطانً" ٌْنَُهَما{ فإنه ال ٌُعازُّ  .(ٕ)َواألْرِض َوَما بَ
}أَْم لَُهْم ُمْلُن السَّماواِت َواأْلَْرِض{ حتى ٌتكلموا فً األمور  الزمخشري:ٌمول:"لال  

 .(ٖ)الربانٌة والتدابٌر اإللهٌة التً ٌختص بها رب العزة والكبرٌاء"
 .(ٗ)أي: لٌس لهم ذلن" لال السمعانً:" 
األسباب الموصلة لهم [، أي:" فلٌؤخذوا بٓٔلوله تعالى:}فَْلٌَْرتَمُوا فًِ اأْلَْسبَاِب{ ]ص :  

 .(٘)إلى السماء، حتى ٌحكموا بما ٌرٌدون من عطاء ومنع"
ٌمول: وإن كان لهم ملن السموات واألرض وما بٌنهما، فلٌصعدّوا فً  لال الطبري:" 

 .(ٙ)أبواب السماء وطرلها، فإن كان له ُملن شًء لم ٌتعذر علٌه اإلشراؾ علٌه، وتفمُّده وتعهُّده"
 أي: إن ادعوا شٌبا من ذلن فلٌصعدوا فً األسباب التً توصلهم إلى لال الزجاج:" 
 .(2)السماء"
 .(1)أي : إن كان لهم ذلن فلٌصعدوا فً األسباب" لال ابن كثٌر:" 
أي: فلٌعلوا فً أسباب الموة والمنعة إن كان لهم ذلن على ما زعموا،  لال السمعانً:" 

 .(5)والمراد من اآلٌة إثبات عجزهم، وإبطال زعمهم فٌما ادعوه من المنعة والموة"
ثم تهكم بهم ؼاٌة التهكم، فمال: وإن كانوا ٌصلحون لتدبٌر الخبلبك  لال الزمخشري:" 

الحكمة التً ٌمٌزون بها بٌن من هو حمٌك بإٌتاء والتصرؾ فً لسمة الرحمة، وكانت عندهم 
النبّوة دون من ال تحك له فلٌصعدوا فً المعارج والطرق التً ٌتوصل بها إلى العرش، حتى 
ٌستووا علٌه وٌدبروا أمر العالم وملكوت هللا، وٌنزلوا الوحى إلى من ٌختارون 

 .(ٓٔ)وٌستصوبون"
ً ذكرها هللا فً هذا الموضع، على الت« األسباب»واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى  

 ألوال:
 .(ٔٔ)أحدها : فً السماء ، لاله ابن عباس

لال الفراء:"ٌرٌد:  فلٌصعدوا فًِ السموات، ولٌسوا  بمادرٌن َعلَى ذلن، أي: لم ٌصدلون  
 .(ٕٔ)ولٌسوا بمادرٌن َعلَى الصعود إلى السموات فما هم! فؤٌن ٌذهبون"

                                                           

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٗ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 . 2ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .ٙ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 . 2ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً: (5)
 .2ٗ/ٗالكشاؾ:  (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .55ٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٕٔ)
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إلى السماء، كما سؤلون أن ترلى فً السماء وتؤتٌهم أي: فً الحبال  لال ابن لتٌبة:" 
بكتاب. وٌمال للرجل إذا تمدم فً العلم وؼٌره وبرع: لد ارتمى فً األسباب، كما ٌمال: لد بلػ 
السماء، ونحو هذا لوله فً موضع آخر: }أَْم لَُهْم ُسلٌَّم ٌَْستَِمعُوَن فٌِِه فَْلٌَؤِْت ُمْستَِمعُُهْم بُِسْلطاٍن 

 .(ٔ)[ . وهذا كله توبٌخ، وتمرٌر بالعجز"1ٖ]الطور:  ُمبٌٍِن{
 .(ٕ)الثانً : فً الفضل والدٌن ، لاله السدي

 .(ٖ)تمول العرب للرجل الفاضل فى الدٌن: لد ارتمى فبلن فى األسباب" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗ)الثالث : فً طرق السماء وأبوابها ، لاله مجاهد

 .(٘)فً أبواب السماء" ولال لتادة:" 
 .(ٙ)عن السدّي، لوله :"}فًِ األْسبَاِب{، لال: أسباب السموات"وروي  
 .(2)طرق السموات" ولال ابن زٌد:" 
 .(1)تخلمه من تلماء نفسه" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: األبواب، إن كانوا صادلٌن بؤن دمحما ولال مماتل:" 
 :(5)أي: فً أبواب السماء، إن كانوا صادلٌن. لال زهٌر لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٓٔ)ولو نال أسباب السماء بسلم"
 .(ٔٔ). لاله الضحانفلٌرتموا إلى السماء السابعةالرابع : معناه: 

الخامس: معناه: فلٌعلوا فً أسباب الموة إن ظنوا أنها مانعة، حكاه الماوردي، ولال:" وهو معنى 
 .(ٕٔ)لول أبً عبٌدة"

أدّق من الشعر، وأشّد من الحدٌد، وهو بكل مكان، ؼٌر أنه ال ٌرى. «: األسباب»السادس: أن 
 .(ٖٔ)لاله الربٌع بن أنس

: كل ما تسبب به إلى الوصول إلى -عند العرب-« السبب»أصل  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)المطلوب من حبل أو وسٌلة، أو رحم، أو لرابة أو طرٌك، أو محجة وؼٌر ذلن"

: ما تسببت به من رحم -أٌضا-« السبب»، و-أٌضا–الحبل «: السبب»و عبٌدة:" لال أبو 
. (٘ٔ)«كل سبب ونسب ٌوم المٌامة منمطع إاّل سببى ونسبى»أو ٌد أو دٌن ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٙٔ)والمسلم إذا تمّرب إلى رجل لٌس بٌنهما نسب لال: إن اإلسبلم ألوى سبب وألرب نسب"
 [:ٔٔ-ٔات:]فوابد اآلٌ

                                                           

 .5ٕٓتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٔ)
 .25/٘، والماوردي فً النكت والعٌون: 22ٖحكاه عنه ابن لتٌبة فً ؼرٌب المرآن:  (ٕ)
 .21ٔ-22ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .2ٕ٘، وتفسٌر مجاهد: ٙ٘ٔ/ٕٔ انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٖ(:ص22ٕ٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
/ ٖ، والخصابص ٖٓ، والبٌت فً دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ص «ومن هاب أسباب المناٌا ٌنلنه» صدره: (5)
 .، ولسان العرب )سبب(1ٖٙ/ ٔ، وشرح شواهد المؽنً 2ٕٙ/ ٔ، وسر صناعة اإلعراب ٕٖ٘، ٕٖٗ/ ٖ
 . 22ٖ-2ٖٙؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .25/٘انظر النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
(، حدٌث عمر: أخرجه الطبرانى فى ٕٔٙٔٔ، رلم ٖٕٗ/ٔٔحدٌث ابن عباس: أخرجه الطبرانى )(٘ٔ)

 ( ، والضٌاء2ٕٖٔٔ، رلم ٗٙ/2( ، والبٌهمى )ٙٓٙ٘، رلم 2ٖٙ/٘األوسط )
( ، وأبو نعٌم ٖٕٗٙ، رلم ٘ٗ/ٖالطبرانى ) ( ، ولال: إسناده حسن. وأخرجه أًٌضا:ٔٓٔ، رلم 52ٔ/ٔ)
 ( .2٘٘ٗ، رلم ٕ٘٘/ٖ( ، ولال: ؼرٌب. والدٌلمى )ٖٗٔ/2)

 (.ٖٖ، رلم 2ٕ/ٕٓحدٌث المسور: أخرجه الطبرانى )
 .21ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٙٔ)
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 هلل تعالى أن ٌمسم بما شاء بخبلؾ العبد ال ٌمسم إال بربّه تعالى. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم. -ٕ  بٌان ما كان علٌه المشركون من كبرٌاء وعداء للنبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 بٌان جهل المشركٌن فً استنكارهم لبل إله إال هللا دمحم رسول هللا. -ٖ
 إظهاراً لعجزهم ودعوته لهم إلى النزول إلى الحك ولبوله.تحدي الرب تعالى للمشركٌن  -ٗ
 إخبار المرآن بالؽٌب وصدله فً ذلن. -٘

 المرآن
( َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن ذُو اِْلَْوتَاِد ٔٔ}ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن َمْهُزوٌم ِمَن اِْلَْحَزاِب )

ٌَْكِة أُولَئَِن اِْلَْحَزاُب )( َوثَُموُد َولَْوُم لُوٍط ٕٔ) ُسَل فََحكَّ َٖٔوأَْصَحاُب اِْلَ ( إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب الرُّ
 [ٗٔ-ٔٔ({ ]ص : ِٗٔعمَاِب )

 التفسٌر: 
بون جند مهزومون، كما ُهزم ؼٌرهم من األحزاب لبلهم، كذَّبت لبلهم لوم نوح  هإالء الجند المكذِّ

مود ولوم لوط وأصحاب األشجار والبساتٌن وهم لوم وعاد وفرعون صاحب الموة العظٌمة، وث
بوا على الكفر والتكذٌب واجتمعوا علٌه. إْن كلٌّ ِمن هإالء إال  شعٌب. أولبن األمم الذٌن تحزَّ

 كذَّب الرسل، فاستحموا عذاب هللا، وحلَّ بهم عمابه.
[، أي:" هإالء الجند ٔٔ}ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب{ ]ص :  لوله تعالى: 

بون جند مهزومون، كما ُهزم ؼٌرهم من األحزاب لبلهم" المكذِّ
(ٔ). 

[ ٘ٗبهزٌمتهم ببدر، مثل لوله: }َسٌُْهَزُم اْلَجْمُع{ ]الممر :  -تعالى -أخبر هللا لال مماتل:" 
 .(ٕ)ببدر"

 .(ٖ)معنى لوله: }جند{، أي: أتباع مملِّدون لٌس فٌهم عالم مرشد" لال الماوردي:" 
}جند{ بمعنى: حزب لهذه اآللهة. و }ما{ زابدة. و}مهزوم{: ممموع ذلٌل.  لال ابن لتٌبة:" 
الكسر، ومنه لٌل للنّفرة فً األرض: هزمة، أي كسرة، وهزمت الجٌش: أي «: الهزم»وأصل 

كسرتهم، وتهّزمت المربة: أي انكسرت. ٌمول: هم حزب عند ذلن ممموع ذلٌل من األحزاب، أي 
المحن، وعند هذا المول، ألنهم ال ٌمدرون أن ٌّدعوا آللهتهم شٌبا من هذا، وال ألنفسهم.  عند هذه

 .(ٗ)سابر من تمّدمهم من الكفار، سّموا أحزابا ألنهم تحّزبوا على أنبٌابهم"«: األحزاب»و
 التفسٌر:[، وجهان من ٔٔ}ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب{ ]ص :  لوله تعالى:وفً  

 .(٘)أحدهما:أنهم االصنام. حكاه السمعانً
، إشارة إلى «هنالن»لوله:، وأنهم مشركو لرٌش، وهم الذٌن لتلوا وأسروا ببدرالثانً: 

 .(1)، وبه لال الطبري(2)، ولتادة(ٙ). لاله مجاهدمصارعهم من بدر
لُرٌش من األحزاب، لال: عن مجاهد: "}ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن َمْهُزوٌم ِمَن األْحَزاِب{، لال:  

 .(5)المرون الماضٌة"
وعده هللا وهو بمكة ٌومبذ أنه سٌهزم جندا من المشركٌن، فجاء تؤوٌلها ٌوم  لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)بدر"
 .(ٔٔ)هو ٌوم بدر أخبرهم هللا به لبل أن ٌكون"ولال لتادة:" 

                                                           

 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .1ٓ/٘النكت والعٌون:  (ٖ)
 .5ٕٓتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٗ)
 .2ٕٗ/ٗانظر: تفسٌر رالسمعانً:  (٘)
 .2٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .2٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر تفسٌر الطبري:  (1)
 .2٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٖ(:ص25ٕ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٔٔ)
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هم }ُجْند{، ٌعنً: الذٌن فً عّزة وشماق، }هنالن{، ٌعنً: ببدر  لال الطبري:ٌمول:" 
، ولوله: }ِمَن األْحَزاِب{، ٌعنً: من أحزاب إبلٌس «مهزوم»مهزوم. ولوله }ُهنَاِلَن{ من صلة 

وأتباعه الذٌن مضوا لبلهم، فؤهلكهم هللا بذنوبهم. و}ِمْن{ من لوله: }ِمَن األْحَزاِب{ من صلة لوله 
الكبلم: هم جند من األحزاب مهزوم هنالن، و}ما{ فً لوله: }ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن{ ، ومعنى «جند»

 .(ٔ)صلة"
  .(ٕ)}ُجْنٌد َما ُهنَاِلَن{ مؽلوب عن أن ٌصعد إلى السماء. وهذا لول الفراءالثالث:معناه: 

[، أي:" كذَّبت ٕٔاأْلَْوتَاِد{ ]ص : }َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن ذُو  لوله تعالى: 
 .(ٖ)لبلهم لوم نوح وعاد وفرعون صاحب الموة العظٌمة"

كذّبت لبل هإالء المشركٌن من لرٌش، المابلٌن: أجعل اآللهة إلها  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)واحدا، رسلها، لوم نوح وعاد وفرعون ذو األوتاد"

 ، على ألوال:«ذو األوتاد»لٌل لفرعونواختلؾ أهل العلم فً السبب الذي من أجله  
 .(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها: ألنه كانت له مبلعب من أوتاد، ٌُْلعَب له علٌها. لاله ابن عباس

 .(1)، والسدي(2)لاله الربٌع بن انسلتعذٌبه الناس باألوتاد. الثانً: 
كان ٌعذِّب الناَس باألوتاد، ٌعذّبهم بؤربعة أوتاد، ثم ٌرفع صخرة تَُمّد  لال السدي:" 

 .(5)"بالحبال، ثم تُْلمى علٌه فتشدخه
 .(ٓٔ)البنٌان، والمعنى: ذو البنٌان. لاله الضحان«: االوتاد»الثالث: أن 

وأشبه األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: عنً بذلن األوتاد، إما  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)لتعذٌب الناس، وإما للعب، كان ٌُْلعَب له بها، وذلن أن ذلن هو المعروؾ من معنى األوتاد"

ٌَْكِة{ ]ص :  لوله تعالى:  [، أي:"وكذبت ثمود ولوم ٖٔ}َوثَُموُد َولَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اأْلَ
 .(ٕٔ)ب األشجار والبساتٌن وهم لوم شعٌب"لوط وأصحا

ٌَْكةِ »وفً معنى:    ، ألوال:«اأْلَ
ٌَْضة ، (2ٔ)، والضحان(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)، لاله ابن عباس(ٖٔ)أحدها : أنها الؽ

، وابن (ٖ)، وٌحٌى بن سبلم(ٕ)، والفراء(ٔ)، ومماتل(ٕٓ)، وسهل بن عبدهللا(5ٔ)، والسدي(1ٔ)ولتادة
 .(٘)والطبري، (ٗ)وابن لتٌبة

                                                           

 .2٘ٔ/ٕٔالطبري:  تفسٌر (ٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 55ٖ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٕ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .1٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .5٘ٔ-1٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .5٘ٔ-1٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .5٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
/ ٖ، "الصحاح" )ؼٌض( 5٘2/ ٕانظر: "جمهرة اللؽة" . أي األَجَمة: وهً مجتمع الشجر فً مؽٌض ماء(ٖٔ)

ٔٓ52. 
 .2ٕٕٔ/2(:صٖٕٔٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .ٔ٘ٔانظر: تفسٌر التستري: (ٕٓ)
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ة شجرهم هذا الدَّْوم" لال لتادة:"   .(ٙ)ذكر لنا أنهم كانوا أهل ؼٌضة. وكان عامَّ
 .(2)"-وهو الممل-وكان أكثر الشجر: الدوم  لال مماتل:" 
 .(1)وكانوا ٌؤكلون فً الصٌؾ الفاكهة الرطبة، وفً الشتاء الٌابسة" لال خصٌؾ:" 

، ومنه لول (5)-فً رواٌة أخرى-مجتمع، وهذا لول لتادةاالشجر الملتؾ ال«: األٌكة»الثانً : أن 
 :(ٓٔ)أمٌة

ٌِْن فً الؽُُصِن الَجَوانِحْ    َكبُكا الَحماِم َعلى فُُرو ... عِ األَ
 :(ٔٔ)ولول النابؽة الذبٌانً

ٌَْكٍة ... بََرًدا أُِسّؾ ِلثاتُهُ باإلثِْمد ًْ َحَماَمِة أ   تَْجلُو بِمادَمتَ
، حكاه ابن «مكة»من « بكة»لبلد، ولٌكة اسم المدٌنة بمنزلة اسم ا« األٌكة»الثالث : أن 

 .(ٕٔ)شجرة
الشجر، وهإالء أهل موضع « األٌن»أي: أصحاب الشجر، و {، "األٌكة لال الزجاج:} 

كان ذا شجر، فانتمم هللا منهم بكفرهم، لٌل إنه أخذهم الحر أٌاما ثم اضطرم علٌهم المكان نارا 
 .(ٖٔ)فهلكوا عن آخرهم"

بوا على الكفر ٖٔ}أُولَبَِن اأْلَْحَزاُب{ ]ص :  تعالى:لوله   [، أي:" أولبن األمم الذٌن تحزَّ
 .(ٗٔ)والتكذٌب واجتمعوا علٌه"

هإالء الجماعات المجتمعة، واألحزاب المتحّزبة على معاصً هللا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘ٔ)والكفر به، الذٌن منهم ٌا دمحم مشركو لومن، وهم مسلون بهم سبٌلهم"

أي : كانوا أكثر منكم وأشد لوة وأكثر أمواال وأوالدا فما دافع ذلن عنهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)من عذاب هللا من شًء لما جاء أمر ربن"

 .(ٔ)ٌرٌد الذٌن تحزنوا على أنبٌابهم" لال ابن لتٌبة:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٗٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (ٖ)
 .ٕٖٓانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
. باختبلؾ ٌسٌر فً ٓٙٔ/ٕٔ، وانظر: لول لتادة فً التفسٌر نفسه صفحة: ٕٗٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)

 األلفاظ.
 .ٖٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 . ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٕ٘ٔ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
طبعة  ٖٔ: ٖالبٌت ألمٌة بن أبً الصلت الثمفً، ولم أجده فً دٌوانه، ووجدته فً سٌرة ابن هشام )(ٓٔ)

 رام أولً الممادحالحلبً( من لصٌدة له ٌرثً بها لتلى بدر وأولها أال بكٌت على الكرا ... م بنً الك
كبكا الحمام ... البٌت. واألٌن: الشجر الملتؾ، واحدته أٌكة، والجوانح: الموابل. ٌمول: جنح: إذا مال. وفً 
)اللسان أٌن( : األٌكة: الشجر الكثٌر الملتؾ. ولٌل: هً الؽٌضة تنبت السد واألران ونحوهما من ناعم الشجر، 

 .وخص بعضهم به منت األثل ومجتمعه
بٌت للنابؽة الذبٌانً زٌاد بن معاوٌة )مختار الشعر الجاهلً بشرح مصطفى السما طبعة الحلبً ص ال(ٔٔ)

( لال شارحه: تجلو: تكشؾ. والموادم: الرٌش الممدم فً جناح الطابر. وٌكون شدٌد السواد. شبه سواد 1٘ٔ
عاداتهم أن ٌذروا علٌها اإلثمد،  شفتٌها بالموادم; وشبه بٌاض ثؽرها ببٌاض البرد. واللثاث: مؽارز األسنان، ومن

لٌبٌن بٌاض األسنان. اهـ. واألٌكة: الشجر الكثٌر الملتؾ. ولٌل: هً الؽٌضة تنبت السدر واألران ونحوهما من 
ناعم الشجر. وخص بعضهم به منبت األثل ومجتمعه. ولال أبو حنٌفة الدٌنوري: لد تكون األٌكة: الجماعة من 

 .واألول أعرؾ. والجمع أٌنالشجر، حتى من النخل. لال: 
 .1ٙٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٙ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
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 .(ٕ)األنبٌاء"لال ابن الجوزي:" األحزاب: جمٌع من تمدمهم من الكفار الذي تحزبوا على  
 .(ٖ)األحزاب : بنى المؽٌرة وبنً أمٌة، وآل أبً طلحة" لال مماتل:" 
 .(ٗ)فؤعلمنا أن مشركً لرٌش حزب من هإالء األحزاب" لال ابن لتٌبة:" 
ُسَل فََحكَّ ِعمَاِب{ ]ص :  لوله تعالى:  كلٌّ ِمن هإالء إال  [، أي:"ٗٔ}إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب الرُّ

 .(٘)كذَّب الرسل، فاستحموا عذاب هللا، وحلَّ بهم عمابه"
ٌمول: ما كّل هإالء األمم إال كذّب رسل هللا; وهً فً لراءة عبد هللا كما  لال الطبري: " 

ُسل فََحكَّ ِعمَاِب" ٌمول: فوجب علٌهم عماب هللا إٌاهم" ا َكذََّب الرُّ  .(ٙ)ذكر لً:"إْن ُكلٌّ لَمَّ
 .(2)هإالء كلهم لد كذبوا الرسل، فحّك علٌهم العذاب" لال لتادة:" 
فجعل علة هبلكهم هو تكذٌبهم بالرسل فلٌحذر المخاطبون من ذلن أشد  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)الحذر"

 
 المرآن

ٌَْحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواٍق )  [٘ٔ({ ]ص : ٘ٔ}َوَما ٌَْنُظُر َهُإاَلِء إاِلَّ َص
 التفسٌر: 

وما ٌنتظر هإالء المشركون لحلول العذاب علٌهم إن بموا على شركهم، إال نفخة واحدة ما لها 
 من رجوع.

ٌَْحةً َواِحَدةً{ ]ص :   [، أي:" وما ٌنتظر هإالء ٘ٔلوله تعالى:}َوَما ٌَْنُظُر َهُإاَلِء إِالَّ َص
  .(5)واحدة"المشركون لحلول العذاب علٌهم إن بموا على شركهم، إال نفخة 

}َوَما ٌَْنُظُر َهُإالِء{ المشركون باهلل من لُرٌش إال النفخة األولى فً  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)الصور"
وهذه الصٌحة هً نفخة الفزع التً ٌؤمر هللا إسرافٌل أن ٌطولها ، فبل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)ٌبمى أحد من أهل السماوات واألرض إال فزع إال من استثنى هللا عز وجل"
ٌَْحةً َواِحَدةً{، ٌعنً: أمة دمحم"   .(ٕٔ)عن لتادة، لوله:"}َوَما ٌَْنُظُر َهُإالِء إاِل َص
 .(ٖٔ)رجوع" ما لتلن الصٌحة من [، أي:"٘ٔفََواٍق{ ]ص : لوله تعالى:}َما لََها ِمْن  

، واختلؾ فً الضم والفتح (ٗٔ)بضم الفاء، والبالون بفتحها «فَُواقٍ »لرأ حمزة والكسابً:
 :(٘ٔ)على لولٌن

أحدهما : أنه بالفتح من: اإلفاضة، وبالضم: فُواق النالة، وهو لدر ما بٌن الحلبتٌن تمدٌراً للمدة. 
 .(ٙٔ)لاله أبو عبٌدة

                                                                                                                                                                      

 .ٕٖ٘ؼرٌب المرآن:  (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٖزاد المسٌر:  (ٕ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٕٓتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٓٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٙ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٓٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٙ٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 . ]بتصرؾ[ٖ٘ٗ انظر: التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕ٘٘انظر: السبعة فً المراءات:  (ٗٔ)
 .1ٕ/٘، والنكت والعٌون: ٕٙٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 25ٔ/ٕانظر: انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:  (٘ٔ)
 .25ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٙٔ)
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، وابن (ٔ)أنهما لؽتان بمعنى واحد، وهو معنى لول الفراءالثانً : أنهما لؽتان ومعناهما واحد، 
 . (ٗ)حكاه الطبري عن بعض الكوفٌٌن، واختاره، و(ٖ)، والزجاج(ٕ)لتٌبة

، بنصب «فَواق النالة»أهل الحجاز ٌمولون: ما لهذا األمر من فواق، و لال الفراء:" 
 .(٘)، بضم الفاء"«فُواق»الفاء، وبنو أسد وتمٌم ولٌس: 

بالفتح، وهً « فَواق»لرأها الحسن وأهل المدٌنة وعاصم بن أبى النجود  لال الفراء:" 
 .(ٙ)لؽة جٌدة عالٌة، وضم  حمزة وٌحٌى واألعمش والكسابً"

[، على ٘ٔاختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}َما لََها ِمْن فََواٍق{ ]ص :  ومن ثم
 ألوال:

 .(2)أحدها : معناه: ما لها من ترداد ، لاله ابن عباس
 .(1)المعنى: أن تلن الصٌحة ال تكرر" لال ابن الجوزي:" 

 .(ٕٔ)، وسفٌان(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)فً رواٌة العوفً-الثانً : من رجوع. لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)المعنى: أنهم ال ٌعودون بعدها إلى الدنٌا" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: الساعة، ما لها من رجوع وال ارتداد" لال لتادة:" 
 .(٘ٔ)لال لتادة: "ما لها من مثنوٌة"و 
 .(ٙٔ)ما لها من مرد وال رجعة" لال مماتل:" 
، أي: ما لها من رجوع، والفواق ما بٌن -بضم الفاء وفتحها -«فواق» لال الزجاج:" 

، ألنه ٌعود اللبن إلى الضرع بٌن الحلبتٌن، -أٌضا-« الرجوع»حلبتً النالة، وهو مشتك من 
 .(2ٔ)هو من هذا أٌضا"« الفواق»وأفاق من مرضه من هذا، أي: رجع إلى الصحة، فـ

 .(1ٔ)سماعٌلالثالث : ما لها من حبس، لاله حمزة بن إ
 .(5ٔ)الرابع : من رحمة. حكاه الماوردي

وحكاه ابن الجوزي عن جماعة من  ،(ٕٓ)الخامس : ما لها من راحة ، حكاه أبان بن تؽلب
 .(ٕٔ)المفسرٌن

 .(ٕٕ)أفاق من مرضه: رجع إلى الصحة والراحة" لال النحاس:ٌمال:"

                                                           

 .ٖٕٔ، وكتاب فٌه لؽات المرآن: ٓٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٔ)
 .52، وتؤوٌل مشكل المرآن: ٕٙ٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٔكتاب فٌه لؽات المرآن:  (٘)
 .ٓٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٙ٘/ٖزاد المسٌر:  (1)
 .ٔٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٔٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘(:صٖٔ: ٘: 1ٕٕانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٖزاد المسٌر:  (ٖٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٖ٘نمبل عن ؼرٌب المرآن البن لتٌبة:  (٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙٔ)
 .ٖٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (2ٔ)
 .1ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1ٔ)
 .1ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (5ٔ)
 .1ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٓ)
 .ٕٙ٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٕٔ)
 .1ٙ/ٙمعانً المرآن:  (ٕٕ)
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 .(ٔ)من راحة وال إفالة. لاله الفراءالسادس : مالها 
الفراء:"وأصله من اإلفالة فً الرضاع إذا ارتضعت البهمة أمها ثم تركتها حتى لال 

العٌادة »بؽٌر همز. وجاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: « الفواق»تنزل شٌبا من اللبن، فتلن اإلفالة، و
 .(ٖ)"(ٕ)«لدر فواق نالة

 .(ٗ)ما لها من تنّظر وتمّكث إذا بدأت. لاله ابن لتٌبةالسابع: 
أن تحلب النالة ثم تترن ساعة حتى ٌجتمع اللبن ثم «: الفواق»لال ابن لتٌبة:"وأصل 

 .(٘)تحلب فما بٌن الحلبتٌن فواق، فاستعٌر الفواق فً موضع االنتظار"
 :(2)، ومنه لول أبً ذإٌب(ٙ)الثامن: ما لها من تؤخٌر لسرعتها لال الكلبً

 المٌامة عن فواقإذا ماتت عن الدنٌا حٌاتً  ...  فٌا لٌت 
 .(1)ما لهإالء المشركٌن بعد ذلن إفالة وال رجوع إلى الدنٌا. لاله السديالتاسع : 
 .(5)ما لهم منها من إفالة، بل تهلكهم. وهذا لول ابن زٌدالعاشر: 
ما ٌنتظرون إال صٌحة واحدة ما لها من فواق، ٌا لها من صٌحة ال  لال ابن زٌد:" 

 .(ٓٔ)ٌفٌمون فٌها كما ٌفٌك الذي ٌؽشً علٌها وكما ٌفٌك المرٌض تهلكهم، لٌس لهم فٌها إفالة"
 .(ٔٔ)ما لتلن الصٌحة من فتور وال انمطاع. وهذا لول الطبريالحادي عشر: 

: ما بٌن الحلبتٌن، والمعنى: أن العذاب ال ٌمهلهم، وال -فً اللؽة-الفواق  لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)ٌلبثهم بذلن المدر"

عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"إن هللا لما فرغ من خلك السموات واألرض  
ر متى خلك الصور، فؤعطاه إسرافٌل، فهو واضعه على فٌه شاخص ببصره إلى العرش ٌنتظ

ٌإمر". لال أبو هرٌرة: ٌا رسول هللا وما الصور؟ لال:"لرن"، لال: كٌؾ هو؟ لال:"لرن عظٌم 
ٌنفخ فٌه ثبلث نفخات: نفخة الفزع األولى، والثانٌة: نفخة الصعك، والثالثة: نفخة المٌام لرب 

السموات وأهل العالمٌن، ٌؤمر هللا إسرافٌل بالنفخة األولى، فٌمول: انفخ نفخة الفزع، فٌفزع أهل 
األرض إال من شاء هللا، وٌؤمره هللا فٌدٌمها وٌطولها، فبل ٌفتر وهً التً ٌمول هللا:}َما ٌَْنُظُر 

ٌَْحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواق{"  .(ٖٔ)َهُإالِء إاِل َص

                                                           

 .ٓٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٔ)
 .«العٌادة فواق نالة » الحدٌث: (ٕ)

 .(ٕٕٗٗ، رلم 1ٓ/ٖ( . وأخرجه أًٌضا: الدٌلمى )5ٕٕٕ، رلم ٖٗ٘/ٙاإلٌمان )أخرجه البٌهمى فى شعب 
 فٌه أمر بعدم اإلطاله فى زٌارة المرٌض.والحدٌث 
 «.من لاتل فى سبٌل هللا فواق نالة وجبت له الجنة» » :-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه لوله

( ولال: صحٌح على شرط 1ٕٖٕ ، رلم21/ٕ( ولال: حسن. والحاكم )ٓ٘ٙٔ، رلم 1ٔٔ/ٗأخرجه الترمذى )
( ، والبٌهمى فى شعب 25ٙٓٔ، رلم ٕٗ٘/ٕ( . وأخرجه أًٌضا: أحمد )1ٕ1ٗٔ، رلم ٓٙٔ/5مسلم. والبٌهمى )

بشعب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -( . وفى الحدٌث أن أبا هرٌرة لال مر رجل من أصحاب رسول هللا ٖٕٓٗ، رلم ٘ٔ/ٗاإلٌمان )
لطٌبها فمال لو اعتزلت الناس فؤلمت فى هذا الشعب ولن أفعل حتى أستؤذن  فٌه عٌٌنة من ماء عذبة فؤعجبته

 ... فذكره.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فذكر ذلن لرسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 .ٓٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .52انظر: تؤوٌل مشكل المرآن:  (ٗ)
 .52تؤوٌل مشكل المرآن:  (٘)
 .1ٕ/٘والعٌون: انظر: النكت  (ٙ)
-ٕٖٕٔ/ٕاهر البرهان فى معانى مشكبلت المرآن، لبٌان الحك:  ، و1ٕ/٘البٌت له فً النكت والعٌون:  (2)

ٕٖٖٔ. 
 .ٕٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 المرآن

ْل لَنَا لِطَّنَا لَْبَل ٌَْوِم اْلِحَساِب )  [ٙٔ({ ]ص : ٙٔ}َولَالُوا َربَّنَا َعّجِ
 التفسٌر: 

ل لنا نصٌبنا من العذاب فً الدٌنا لبل ٌوم المٌامة، وكان هذا استهزاًء منهم.  ولالوا: ربنا عّجِ
ْل لَنَا لِطَّنَا{ ]ص :    [، وجوه من التفسٌر:ٙٔوفً }َولَالُوا َربَّنَا َعّجِ

 .(ٔ)أحدها : معنى ذلن: عجل لنا حظنا من الجنة التً وعدتنا ، لاله سعٌد بن جبٌر
، (ٕ)الثانً : عجل لنا نصٌبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلن ، لاله ابن عباس

 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)ومجاهد
 .(٘)سؤلوا هللا أن ٌعجل لهم العذاب لبل ٌوم المٌامة" لال ابن عباس:" 
أي: نصٌبنا حظنا من العذاب لبل ٌوم المٌامة، لال: لد لال ذلن أبو جهل:  لال لتادة:" 

ٌْنَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء{ ... اآلٌة"  .(ٙ)اللهّم إن كان ما ٌمول دمحم حما }فَؤَْمِطْر َعلَ
 .(2)الثالث : عجل لنا رزلنا ، لاله إسماعٌل بن أبً خالد

 .(1)، لاله السدينتابعنأرنا منازلنا فً الجنة حتى الرابع : 
ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه فٌََمُوُل َهاُإُم  الخامس: عجل لنا فً الدنٌا كتابنا فً اآلخرة وهو لوله: ا َمْن أُوتِ }فَؤَمَّ

ٌْتَنًِ لَْم أُوَت ِكتَابٌَِْه{  ًَ ِكتَابَهُ بِِشَماِلِه فٌََمُوُل ٌَا لَ ا َمْن أُوتِ  [ٕ٘ - 5ٔ]الحالة : اْلَرُءوا ِكتَابٌَِْه... َوأَمَّ
 . (5)استهزاء منهم بذلن. لاله الفراء لٌنظروا بؤٌمانهم ٌعطونها أم بشمابلهم؟ وذلن

ًَ  الصحٌفة المكتوبة. وإنما لالوا ذلن حٌن نزل:«: المط» لال الفراء:"  ا َمْن أُوتِ }فَؤَمَّ
وا: عجل لنا هذا الكتاب لبل [، فاستهزءوا بذلن، ولال2، اإلنشماق: 5ِٔكتَابَهُ بٌَِِمٌنِه{ ]الحالة : 

 .(ٓٔ)"ٌوم الحساب. والمط فً كبلم العرب. الصن وهو الخط والكتاب
 .(ٔٔ)الصحٌفة المكتوبة; وهً الصن"«: المط» لال ابن لتٌبة:" 
 :(ٕٔ)المّط: الكتاب، لال األعشى لال أبو عبٌدة:" 

 المُُطوَط َوٌؤْفِكُ َوال الَمِلُن النُّْعَماُن ٌَْوَم لَِمٌتُهُ... بؤّمته ٌُْعِطً 
المطوط: الكتب بالجوابز، وٌؤفك: ٌفضل وٌعلو، ٌمال: نالة أفمة وفرس أفك إذا فضله  

 .(ٖٔ)على ؼٌره"
النصٌب، وأصله: الصحٌفة ٌكتب لئلنسان فٌها شًء ٌصل إلٌه.. «: المط»لال الزجاج: 

 .(ٗٔ)شًء"من: لططت، أي: لطعت. وكذلن النصٌب إنما هو المطعة من ال« المط»واشتماق 
المطع ، ومنه لط الملم ولولهم ما رأٌته لط أي لطع  «:المط»لال الماوردي:" وأصل 

 .(ٔ)الدهر بٌنً وبٌنه وأطلك على النصٌب"

                                                           

 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .٘ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .٘ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٓٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (5)
 .ٓٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٓٔ)
 .21ٖؼرٌب المرآن:  (ٔٔ)
ولد روى  1ٓٔ/ ٔ، والجمهرة «بؤّمته» بدال من « بِنِْعَمتِهِ »، وفٌهٖٙٔ/ٕٔوالطبري: ٙٗٔدٌوانه ص (ٕٔ)

 .)لطط، أفك(درٌد احتجاجه بهذا البٌت. واللسان 
 .25ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖٔ)
 .ٖٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
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وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب أن ٌمال: إن الموم سؤلوا ربهم  لال الطبري:"
تعجٌل ِصكاكهم بحظوظهم من الخٌر أو الشر الذي وعد هللا عباده أن ٌإتٌهموها فً اآلخرة لبل 
ٌوم المٌامة فً الدنٌا استهزاء بوعٌد هللا. وإنما للنا إن ذلن كذلن، ألن المّط هو ما وصفت من 

الحظوظ، ولد أخبر هللا عن هإالء المشركٌن أنهم سؤلوه تعجٌل ذلن لهم، ثم الكتب بالجوابز و
أتبع ذلن لوله لنبٌه: }اْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن{ فكان معلوما بذلن أن مسؤلتهم ما سؤلوا النبً َصلَّى 

ٌِْه َوَسلَّم لو لم تكن على وجه االستهزاء منهم لم ٌكن بالذي ٌتبع األمر بالصب ر علٌه، ولكن هللا َعلَ
ٌِْه َوَسلَّم أذى، أمره هللا بالصبر علٌه  لما كان ذلن استهزاء، وكان فٌه لرسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
ْل لَنَا لِطَّنَا{ بٌان أّي المطوط إرادتهم، لم ٌكن  حتى ٌؤتٌه لضاإه فٌهم، ولما لم ٌكن فً لوله }َعّجِ

ً الخٌر أو الشّر، فلذلن للنا إن مسؤلتهم لما توجٌه ذلن إلى أنه معنً به المطوط ببعض معان
 .(ٕ)كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخٌر والشر"

وهذا الذي لاله جٌد ، وعلٌه ٌدور كبلم الضحان وإسماعٌل بن أبً خالد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)وهللا أعلم "

 
 المرآن

اٌب )}اْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا  ٌِْد إِنَّهُ أَوَّ  [5ٔ({ ]ص : 5ٔاِْلَ
 التفسٌر: 

على ما ٌمولونه مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب الموة على أعداء هللا  -أٌها الرسول-اصبر 
اب كثٌر الرجوع إلى ما ٌرضً هللا.   والصبر على طاعته، إنه توَّ

على ما  -أٌها الرسول-اصبر  [، أي:"2ٔلوله تعالى:}اْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن{ ]ص :  
 .(ٗ)ٌمولونه مما تكره"

ٌِْه َوَسلَّم: اصبر ٌا دمحم على ما  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
ٌمول مشركو لومن لن مما تكره لٌلهم لن، فإنا ممتحنون بالمكاره امتحاننا سابر رسلنا لبلن، ثم 
جاعلو العلّو والرفعة والظفر لن على من كذبن وشالن سنتنا فً الرسل الذٌن أرسلناهم إلى 

 .(٘)ا لبلن"عبادن
ولما كان هذا الكبلم منهم على وجه االستهزاء واالستبعاد لال هللا تعالى  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعالبة والنصر والظفر "
ٌِْد{ ]ص   [، أي:" واذكر عبدنا داود صاحب 2ٔ: لوله تعالى:}َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اأْلَ

 .(2)الموة على أعداء هللا والصبر على طاعته"
ٌِْد{: ذا المّوة والبطش الشدٌد فً ذات هللا والصبر على  لال الطبري:"  ٌعنً بموله }َذا األ
 .(1)طاعته"
 .(5)أي: فإنا نحسن إلٌن كما أحسنا إلى داود لبلن بالصبر" لال الماوردي:" 
ٌذكر تعالى عن عبده ورسوله داود علٌه السبلم : أنه كان ذا أٌد واألٌد :  كثٌر:"لال ابن  

 .(ٓٔ)الموة فً العلم والعمل"

                                                                                                                                                                      

 .1ٕ/٘النكت والعٌون:  (ٔ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٙٙٔ/ٕٔطبري: تفسٌر ال (1)
 .1ٖ/٘النكت والعٌون:  (5)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)



ٔٔٓ 
 

لال الزجاج: " ذا الموة، وكانت لوته على العبادة أتم لوة، كان ٌصوم ٌوما وٌفطر ٌوما، 
 .(ٔ)وذلن أشد الصوم، وكان ٌصلً نصؾ اللٌل"

ٌِْد{ ]ص : لوله تعالى:}َذا وفً   َ  لوالن: [،2ٔاأْل
النعمة. حكاه  «:الٌد»أحدهما : ذا النعم التً أنعم هللا بها علٌه، ألنها جمع ٌد حذفت منه الٌاء، و

 .(ٕ)الماوردي
}َوالسََّماَء  . ومنه لوله تعالى:(٘)، وأبو عبٌدة(ٗ)، والفراء(ٖ)الثانً : ذا الموة ، لاله ابن عباس

ٌْد{ ]ال َ ٌْنَاَها بِؤ  :(2)ومنه لول العجاج ،(ٙ)وبعض العرب تمول آدأي: بموة، [، 2ٗذارٌات : بَنَ
 من أن تبّدلت بآدى آدا

 :(1)ٌعنً: بشبابً لوة المشٌب، ومنه لول اآلخر 
 إن المداح إذا اجتمعن فرامها ... بالكسر ذو َجلَد وبطش أٌِّد

 .(5)ٌعنً باألٌد: الموي
ًٌْدا: إذا لوي، لال امرإ «: اآلد»و« األٌد»فـ الموة، وٌمال: أٌَََّده وآٌده: إذا لواه، وآَد ٌَبٌُِد أَ

 :(ٓٔ)المٌس 
َّْت أََعالٌه وآَدْت أُصولُه ... ومال بمُْنٌَاٍن من البُْسِر أحمرا  فَؤَث

ٌْد، وذو أي: لوٌت وإٌاد كل شًء: ما ٌَْمَوى به، ٌمال منه: أٌدن هللا، أي لوان، وهو رج ل ذو أَ
 .(ٔٔ)آد، ٌراد: ذو لوة

 وفٌما نسب داود إلٌه من الموة، ثبلثة ألوال:
 .(٘ٔ)، ومماتل(ٗٔ)، و ابن زٌد(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)أحدها : ذا الموة فً طاعة هللا، لاله مجاهد

ٌٍْد{، لال:  لال ابن زٌد:"  َ ٌْنَاَها بِؤ ذا المّوة فً عبادة هللا، األٌد: المّوة، ولرأ: }َوالسََّماَء بَنَ
 .(ٙٔ)بموة"

إن أحب الصٌام إلى هللا صٌام داود ، وأحب المٌام إلى هللا لٌام داود ، »وفً الحدٌث: 
، وال ٌَفر إذا كان ٌنام نصؾ اللٌل ، وٌموم ثلثه وٌنام ُسدَسه ، وكان ٌصوم ٌوًما وٌفطر ٌوًما 

 .(2ٔ)«اللى
 .(1ٔ)ذا الموة فً طاعة هللا والبصر فً الحك. لاله مجاهد اٌضاالثانً: 

 . (ٔ)الثالث : ذا الموة فً العبادة والفمه فً الدٌن. لاله لتادة

                                                           

 .ٖٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .1ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٔٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٗ)
 .25ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (٘)
 .25ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:  (ٙ)
 .، واللسان والتاج )أٌد(5ٖٔ/ٖ، وتفسٌر الطبري:2ٙدٌوانه (2)
لعبد الملن بن مروان، والصواب أنه لعبد هللا بن عبد األعلى ابن أبً عمرة  -من أبٌات  -ٌنسب البٌت (1)

 .ترجمته( 5ٖٙ/ وسمط الآللا:  ٕٕ: ٗالشٌبانً. مولى بنً شٌبان )تارٌخ الطبري 
 .ٕٖٓ - 5ٖٔ/ ٕانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٗٔ/ ٖ)مادة أٌد(. "المعجم المفصل"  15ٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٓٙانظر "دٌوانه" ص (ٓٔ)
 .15ٔ/ ٔ، و"اللسان" 5ٙ/ ٔتهذٌب اللؽة" انظر:  (ٔٔ)
 .2ٙٔ-ٙٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘ٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙٔ)
( من حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا 5٘ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٔٔٔصحٌح البخاري برلم )(2ٔ)

 .عنهما
 .2ٖ٘انظر: تفسٌر مجاهد:  (1ٔ)



ٔٔٔ 
 

ٌِْه َوَسلَّم كان ٌموم اللٌل وٌصوم نصؾ  لال الطبري:"  ولد ذُكر لنا أن داود َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٕ)الدهر"

اٌب{ ]ص :   اب كثٌر الرجوع إلى ما ٌرضً 2ٔلوله تعالى:}إِنَّهُ أَوَّ [، أي:" إنه توَّ
 .(ٖ)هللا"

اع لما ٌكرهه هللا إلى ما ٌرضٌه أواب، وهو من  لال الطبري:"  ٌمول: إن داود َرجَّ
 .(ٗ)لولهم: آب الرجل إلى أهله: إذا رجع"

اٌب{ ]ص : وفً    من التفسٌر:[، وجوه 2ٔلوله تعالى:}إِنَّهُ أَوَّ
 . (٘)أحدها : أنه رّجاع عن الذنوب. لاله مجاهد

الذي ٌصٌب الذنب ثم ٌتوب ثم ٌصٌب الذنب ثم  وروي عن سعٌد بن المسٌب، لال:"
 .(ٙ)"ٌتوب

األّواب: الّرّجاع وهو التواب، مخرجها، من: آب إلى أهله، أي: رجع،  لال ابو عبٌدة:"
: والبٌت لعبٌد بن األبرص ًّ  :(2)لال ٌزٌد بن ضبّة الثمف

 وكل ذى ؼٌبة ٌإوب ... وؼابب الموت ال ٌإوب
 .(1)أي: ال ٌرجع"

 .(5)لاله ابن زٌدواألّواب: المطٌع. الثانً : أنه الذي ٌإوب إلى طاعة هللا وٌرجع إلٌها، 
الكثٌر « األواب»الراجع، و«: اآلٌب»لال الزجاج: "رّجاع إلى هللا كثٌرا، 

 .(ٓٔ)الرجوع"
 . (ٔٔ). لاله لتادةأي: كان مطٌعا هلل كثٌر الصبلة الثالث :

 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)الرابع: أنه المحسن. لاله سعٌد بن جبٌر
 .(ٗٔ)الخامس: أنه المطٌع المحسن. لاله ابن عباس

 .(٘ٔ)"ٌعنً: مطٌعولال مماتل:"  
 .(ٙٔ)السادس: أنه التّواب. لاله ابن عباس أٌضا

 .(5ٔ)، والكلبً(1ٔ)وعمرو بن شرحبٌل ،(2ٔ)السابع: أنه المسبح ، لاله السدي
 .(ٔ)عبٌد بن عمٌر، و(ٕٓ)الثامن : أنه الذي ٌذكر ذنوبه فً الخبلء فٌستؽفر منها وهذا لول مجاهد

                                                                                                                                                                      

 .2ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٌٗ٘ٗسر: التفسٌر الم (ٖ)
 .1ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
/ ٘ٔالبٌت من المصٌدة األولى فى دٌوان عبٌد بن األبرص وهو فى اللسان )أوب(،  وتفسٌر المرطبً: (2)

ٔ٘5. 
 .1ٓٔ-25ٔ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .1ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٖٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘ٔ)
 .ٕٖٕ٘/2(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .ٕٕٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (5ٔ)
 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)



ٕٔٔ 
 

هو التابب «: األواب»وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، لول من لال:  لال الطبري:" 
إنما « األواب»من الذنب، الراجع من معصٌة هللا إلى طاعته، ومما ٌكرهه إلى ما ٌرضاه، ألن 

هو فعال، من لول المابل: آب فبلن من كذا إما من سفره إلى منزله، أو من حال إلى حال، كما 
 :(ٕ)لال عبٌد بن األبرص

 وكل ذي ؼٌبة ٌبوب ... وؼابب الموت ال ٌبوب
 .(ٖ)فهو ٌبوب أوبا، وهو رجل آبب من سفره، وأواب من ذنوبه"

 
 المرآن

ْشَراِق ) ِ َواإْلِ ًّ ْرنَا اْلِجبَاَل َمعَهُ ٌَُسبِّْحَن بِاْلعَِش اٌب )7ٔ}إِنَّا َسخَّ ٌَْر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوَّ ({ 7ٔ( َوالطَّ
 [7ٔ-7ٔ]ص : 

 التفسٌر: 
رنا الجبال مع داود ٌسبِّحن بتسبٌحه أول النهار وآخره، وسخرنا الطٌر معه مجموعة  إنا سخَّ

 تسبِّح، وتطٌع تبعًا له.
ْشَراِق{ ]ص :   ِ َواإْلِ ًّ ْرنَا اْلِجبَاَل َمعَهُ ٌَُسبِّْحَن بِاْلعَِش [، أي:" إنا 1ٔلوله تعالى:}إِنَّا َسخَّ

رنا الجبال مع داود ٌسبِّ   .(ٗ)حن بتسبٌحه أول النهار وآخره"سخَّ
، وذلن من ولت العصر  لال الطبري: ٌمول:"  ًّ إنا سخرنا الجبال ٌسبحن مع داود بالعش

 .(٘)إلى اللٌل، واإلشراق، وذلن بالؽداة ولت الضحى"
أي : إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْر { ]سبؤ :  بًِ َمعَهُ َوالطَّ [، وكذلن كانت الطٌر تسبح بتسبٌحه ٓٔ، كما لال تعالى : } ٌَا ِجبَاُل أَّوِ
وترجع بترجٌعه إذا مر به الطٌر وهو سابح فً الهواء فسمعه وهو ٌترنم بمراءة الزبور ال 

الذهاب بل تمؾ فً الهواء وتسبح معه وتجٌبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا  تستطٌع
 .(ٙ)له"

ًّ واإلشراق" لال لتادة:"   .(2)ٌسبحن مع داود إذا سبح بالعش
ِ َواإلْشَراِق{، لال: حٌن تُشرق الشمس وتضحى"عن ابن زٌد،   ًّ  .(1)لوله: "}بِاْلعَِش
ٌِْه َوَسلَّم ٌوم فتح عن ابن عباس:" أنه بلؽه أن أم ها  نا ذكرت أن رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

مكة، صلى الضحى ثمان ركعات، فمال ابن عباس: لد ظننت أن لهذه الساعة صبلة، ٌمول هللا: 
ِ َواإلْشَراق ًّ  .(5)"{}ٌَُسبِّْحَن بِاْلعَِش

فؤدخلته عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان ال ٌصلً الضحى، لال:  
ًّ رسول هللا َصلَّى هللا  على أم هانا، فملت: اخبري هذا بما أخبرتنً به، فمالت أم هانا: دخل عل
ٌِْه َوَسلَّم ٌوم الفتح فً بٌتً، فؤمر بماء فصب فً لصعة، ثم أمر بثوب فؤخذ بٌنً وبٌنه،  َعلَ

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٗ/2ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
( من لصٌدته التً مطلعها: 5ٖٔٔطبعة لٌدن سنة  2البٌت لعبٌد بن األبرص الشاعر الجاهلً )دٌوانه ص (ٕ)

أهله ملحوب". ٌمول: كل ؼابب تنتظر أوبته، إال من مات فبل أوبة له إلى الدنٌا. والبٌت شاهد على أن  "ألفر من
األواب الرجاع، الذي ٌرجع إلى التوبة والطاعة، من آب ٌبوب إذا رجع )انظر اللسان: أوب( . وفٌه أٌضا: لال 

سبح، والذي ٌرجع إلى التوبة ثم ٌذنب ثم أبو بكر فً لولهم: رجل أواب، سبعة ألوال: الراحم، والتابب، والم
ٌتوب، والمطٌع، والذي ٌذكر ذنبه فً الخبلء، فٌستؽفر هللا منه. أهـ. وكل هذه المعانً راجعة إلى المعنى 

 .اللؽوي، وهو الرجوع عن الشًء إلى ؼٌره
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .1ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .1ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .1ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)



ٖٔٔ 
 

كوعهّن فاؼتسل، ثم رّش ناحٌة البٌت فصلى ثمان ركعات، وذلن من الضحى لٌامهّن ور
وسجودهّن وجلوسهّن سواء، لرٌب بعضهن من بعض، فخرج ابن عباس، وهو ٌمول: لمد لرأت 
ِ َواإلْشَراِق{ وكنت ألول: أٌن  ًّ ما بٌن اللوحٌن، ما عرفت صبلة الضحى إال اآلن }ٌَُسبِّْحَن بِاْلعَِش

 .(ٔ)صبلة اإلشراق، ثم لال: بعد هّن صبلة اإلشراق"
وع الشمس وإضاءتها، ٌمال شرلت الشمس إذا طلعت. لال الزجاج: " اإلشراق: طل

 .(ٕ)وأشرلت إذا أضاءت، ولد لٌل شرلت وأشرلت إذا طلعت فً معنى واحد. واألول أكثر"
ٌَْر َمْحُشوَرةً{ ]ص :   رناها  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوالطَّ وذلَّلنا لداود الطٌر وسخَّ

 .(ٖ)"مجموعة من كل صنؾ ومكان
 .(ٗ)أي : محبوسة فً الهواء" لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه  لال الطبري: ٌمول:"  وسخرنا الطٌر ٌسبحن معه مجموعة له; ذكر أنه َصلَّى هللا َعلَ

َوَسلَّم كان إذا سبح أجابته الجبال، واجتمعت إلٌه الطٌر، فسبحت معه واجتماعها إلٌه كان 
 .(٘)حشرها"
رة"  ٌَْر َمْحُشوَرةً{: مسخَّ  .(ٙ)عن لتادة: "}َوالطَّ
اٌب{ ]ص :   كل واحد من الجبال والطٌر ألجل تسبٌحه  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}ُكلٌّ لَهُ أَوَّ

 .(2)"رّجاع إلى التسبٌح
 .(1)أي :"} ُكلٌّ لَهُ{ مطٌع ٌسبح تبعا له" لال ابن كثٌر: 
اع إلى طاعته وأمره. وٌعنً بالكّل: كّل  لال الطبري:"  ٌمول: كل ذلن له مطٌع رجَّ
 .(5)الطٌر"

اٌب{ ]ص : وفً    [، ثبلثة وجوه من التفسٌر:5ٔلوله تعالى:}ُكلٌّ لَهُ أَوَّ
  .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ): كل له مطٌع، ٌعنً داود والجبال والطٌر. لاله لتادةأحدهما: 
 .(ٕٔ)ٌمول: كل الطٌر لداود مطٌع" لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)الثانً: معناه: كل مسبح هلل. لاله السدي
 . (٘ٔ)، والنحاس(ٗٔ). ذكره الزجاجكل ٌرجعن التسبٌح مع داود، أي: الجبال والطٌر الثالث:

لال الزجاج: " كانت الجبال ترجع التسبٌح، وكانت الطٌر كذلن، فٌجوز أن تكون 
أي: كل هلل مسبح، الطٌر والجبال وداود ٌسبحون هلل عز وجل،  –جل وعز  -هلل « الهاء»

 وٌرجعون التسبٌح.
أن ٌكون }كل له أواب{: كل ٌرجعن التسبٌح مع داود، ٌجبنه، كلما  -أعلم  وهللا -وٌجوز 

 .(ٙٔ)سبح سبحت الجبال والطٌر معه"

                                                           

 .5ٙٔ-1ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .12ٗ/1التفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث:  (ٖ)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .12ٗ/1التفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث:  (2)
 .2٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٗٔ)
 .5ٓ/ٙانظر: معانً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٙٔ)



ٔٔٗ 
 

: هو المسبح، والتسبٌح هو عبادة أهل السموات -ها هنا-« األواب»لال السمعانً:" 
 .(ٔ)واألرض"

 
 المرآن

ٌْنَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل   [ٕٓ({ ]ص : ٕٓاْلِخَطاِب )}َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَ
 التفسٌر: 

ٌنا له ملكه بالهٌبة والموة والنصر، وآتٌناه النبوة، والفصل فً الكبلم والحكم.  ولوَّ
ٌنا له ملكه بالهٌبة والموة والنصر"ٕٓلوله تعالى:}َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ{ ]ص :    .(ٕ)[، أي:" ولوَّ
 .(ٕ)والنصر"
 [، ثبلثة وجوه:ٕٓ]ص : لوله تعالى:}َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ{ وفً تفسٌر  

 .(ٖ)أحدها : بالتؤٌٌد والنصر. حكاه الماوردي
 . (ٗ)الثانً : بالجنود والرجال. لاله السدي

 .(٘)أن محرابه كان ٌحرسه ثبلثة وثبلثون ألفا"«: التشدٌد»معنى  لال الفراء:" 
 .(ٙ)كان ٌحرسه كّل ٌوم ولٌلة أربعة آالؾ، أربعة آالؾ" لال السدي:" 
 .(2)كان ٌحرسه كل لٌلة ثبلثة وثبلثون ألفا من بنً إسرابٌل" مماتل:"لال  
كان الذي شدد به ملكه، أن أعطً هٌبة من الناس له لمضٌة كان لضاها. وهذا لوالبن الثالث: 

 .(1)عباس
معناه: لوٌنا ملكه، فكان من تموٌة ماكه أنه كان ٌحرس محرابه فً كل  لال الزجاج:"

لٌلة ثبلثة وثبلثون ألفا من الرجال. ولٌل أٌضا إن رجبل استعدى إلٌه على رجل، فادعى علٌه 
أنه أخذ منه بمرا، فؤنكر المدعى علٌه فسؤل داود المدعً البٌنة فلم ٌممها، فرأى داود فً منامه 

ٌمتل المدعى علٌه، فتثبت داود، ولال هو منام، فؤتاه الوحً بعد ذلن أن ٌمتله  أن هللا ٌؤمره أن
ما أخذنً بهذا  -جل وعز  -فؤحضره ثم أعلمه أن هللا أمره بمتله، فمال المدعى علٌه: إن هللا 

 .(5)الذنب، وإنً لتلت أبا هذا ؼٌلة فمتله داود، فذلن مما كان عظم هللا، وشدد ملكه به"
:"لال بعض السلؾ : بلؽنً أنه كان َحَرُسه فً كل لٌلة ثبلثة وثبلثٌن ألفا ال كثٌرلال ابن  

 .(ٓٔ)تدور علٌهم النوبة إلى مثلها من العام المابل"
عن ابن عباس:" أن رجبل من بنً إسرابٌل استعدى على رجل من عظمابهم، فاجتمعا  

ٌِْه َوَسلَّم فمال المستع ًّ َصلَّى هللا َعلَ دي: إن هذا اؼتصبنً بمًرا لً، فسؤل داود عند داود النب
الرجل عن ذلن فجحده، فسؤل اآلخر البٌِّنة، فلم ٌكن له بٌِّنة، فمال لهما داود: لوما حتى أنظر فً 
أمركما; فماما من عنده، فؤوحى هللا إلى داود فً منامه أن ٌمتل الرجل الذي استعدي علٌه، فمال: 

ى هللا إلى داود فً منامه مرة أخرى أن ٌمتل الرجل، هذه رإٌا ولست أعجل حتى أتثبت، فؤوح
وأوحى هللا إلٌه الثالثة أن ٌمتله أو تؤتٌه العموبة من هللا، فؤرسل داود إلى الرجل: إن هللا لد أوحى 
إلً أن ألتلن، فمال الرجل: تمتلنً بؽٌر بٌنة وال تثبت؟! فمال له داود: نعم، وهللا ألنفذّن أمر هللا 

ًّ حتى أخبرن، إنً وهللا ما أُِخذت بهذا فٌن; فلما عرؾ  الرجل أنه لاتله، لال: ال تعجل عل

                                                           

 .ٖٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٔٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (٘)
 .2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٖٙ/ٌٖر مماتل بن سلٌمان: تفس (2)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .1٘/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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الذنب، ولكنً كنت اؼتلت والد هذا فمتلته، فبذلن لُتلت، فؤمر به داود فمُتل، فاشتدت هٌبة بنً 
 .(ٔ)إسرابٌل عند ذلن لداود، وشدد به ُمْلكه، فهو لول هللا: }َوَشَدْدنَا ُمْلَكه{"

ولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تبارن تعالى أخبر أنه وأ لال الطبري:" 
َشدَّد ملن داود، ولم ٌحضر ذلن من تشدٌده على التشدٌد بالرجال والجنود دون الهٌبة من الناس 
له وال على هٌبة الناس له دون الجنود. وجابز أن ٌكون تشدٌده ذلن كان ببعض ما ذكرنا، 

عها، وال لول أولى فً ذلن بالصحة من لول هللا، إذ لم ٌحر ذلن على وجابز أن ٌكون كان بجمٌ
 .(ٕ)بعض معانً التشدٌد خبر ٌجب التسلٌم له"

ٌْنَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَطاِب{ ]ص :   [، أي:" وآتٌناه النبوة، والفصل ٕٓلوله تعالى:}َوآتَ
 .(ٖ)فً الكبلم والحكم"

ٌْنَاهُ وفً    [، وجوه:ٕٓاْلِحْكَمةَ{ ]ص : لوله تعالى:}َوآتَ
 .(ٗ)أحدها : النبوة ، لاله السدي

، وٌحٌى (5)، والشافعً(1)، وأبو مالن(2)، ومماتل بن حٌان(ٙ)والحسن،(٘)الثانً : السنّة، لاله لتادة
 .(ٓٔ)وٌحٌى بن كثٌر

 .(ٔٔ)الثالث : العدل، لاله ابن نجٌح
 .(ٕٔ)الرابع : أعطً الفهم. لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)والفهم، لاله شرٌح، ومماتلالخامس: العلم 
ابن وهب: "للت لمالن: ما الحكمة؟ لال: المعرفة بالدٌن، والفمه فً الدٌن، واالتباع لال  

 .(ٗٔ)له"
الدٌن الذي ال ٌعرفونه إال به ملسو هيلع هللا ىلص، ٌعلمهم إٌاها. لال: «: الحكمة» ولال ابن زٌد:" 

ًٌْرا َكثًٌِرا{ ]البمرة:  و"الحكمة"، العمل فً الدٌن، ولرأ: }َوَمنْ  ًَ َخ [ ، 5ٌُْٕٙإَت اْلِحْكَمةَ فَمَْد أُوتِ
[ لال، ولرأ ابن زٌد: 1ٗولال لعٌسى:}َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإلْنِجٌَل{ ]آل عمران: 

ٌْنَاهُ آٌَاتِنَا فَاْنَسلََخ ِمْنهَ  ٌِْهْم نَبَؤَ الَِّذي آتَ [ لال، لم ٌنتفع باآلٌات، حٌث لم 2٘ٔا{ ]األعراؾ: }َواتُْل َعلَ
 .(٘ٔ)شًء ٌجعله هللا فً الملب، ٌنور له به"«: والحكمة»تكن معها حكمة. لال:

 .(ٙٔ)الخامس : الفضل والفطنة. حكاه الماوردي
، أنها العلم بؤحكام هللا التً ال «الحكمة»والصواب من المول عندنا فً لال الطبري:" 

ٌدرن علمها إال ببٌان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والمعرفة بها، وما دل علٌه ذلن من نظابره، وهو عندي 
مؤخوذ من"الحكم" الذي بمعنى الفصل بٌن الحك والباطل، بمنزلة "الِجلسة والِمعدة" من "الجلوس 

                                                           

 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٗٗٗ/ٔانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .1ٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٗٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .12/ٖ(:ص25ٕٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 . ]باختصار[ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55٘ٙ، وابن ابً حاتم)12/ٖ(:ص1ٕٓٓأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙٔ)
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معود"، ٌمال منه:"إن فبلنا لحكٌم بٌن الحكمة"، ٌعنً به: إنه لبٌن اإلصابة فً المول وال
 .(ٔ)والفعل"
 [، وجوه:ٕٓلوله تعالى:}َوفَْصَل اْلِخَطاِب{ ]ص : وفً  

 .(٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، والحسن(ٕ)لاله ابن عباس. علم المضاء والفهم به أحدها : أنه
 .(ٙ)أعطً الفهم" لال ابن عباس:" 
 .(2)إصابة المضاء وفهمه" ولال مجاهد:" 
الخصومات التً ٌخاصم الناس إلٌه فصل ذلن الخطاب، الكبلم الفهم،  ولال ابن زٌد:" 

 .(1)وإصابة المضاء والبٌِّنات"
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، ولتادة(5)الثانً : تكلٌؾ المدعً البٌنة والمدَعى علٌه الٌمٌن ، لاله شرٌح

، (ٖٔ)، والشعبً(ٕٔ)، وهو أول من تكلم بها، لاله أبو موسى األشعري«أما بعد»الثالث : لوله: 
 .(ٗٔ)والتستري
إنما أعطاه هللا ذلن حٌن سؤله أن ٌرفع منزلته على منزلة إسماعٌل وإسحاق،  لال سهل:" 

وهو « . أما بعد»فمال: لست هنان ٌا داود، ولكنً أجعل لن مماماً من الحكمة، وفاصلة، وهً: 
 .(ٙٔ)"(٘ٔ)أول من لال ذلن، وبعده لس بن ساعدة

  .(2ٔ)الرابع : أنه البٌان الكافً فً كل ؼرض ممصود. حكاه الماوردي
 .(1ٔ)-أٌضا-الخامس : أنه الفصل بٌن الكبلم األول والكبلم الثانً. حكاه الماوردي

 .(5ٔ)لً:ل فً فصل الخطاب، أن ٌفصل بٌن الحك والباطل" لال الزجاج:"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أخبر أنه آتى داود  لال الطبري:"

صلوات هللا علٌه فصل الخطاب، والفصل: هو المطع، والخطاب هو المخاطبة، ومن لطع 
مخاطبة الرجل الرجل فً حال احتكام أحدهما إلى صاحبه لطع المحتكم إلٌه الحكم بٌن المحتكم 

لطع مخاطبته أٌضا صاحبه إلزام المخاطب فً الحكم ما إلٌه وخصمه بصواب من الحكم، ومن 
ٌجب علٌه إن كان مدعٌا، فإلامة البٌنة على دعواه وإن كان مدعى علٌه فتكلٌفه الٌمٌن إن طلب 
ذلن خصمه. ومن لطع الخطاب أٌضا الذي هو خطبة عند انمضاء لصة وابتداء فً أخرى 

ظاهر الخبر ولم تكن فً هذه اآلٌة داللة على الفصل بٌنهما بؤما بعد. فإذ كان ذلن كله محتمبل 

                                                           

 .12ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٗ/٘، وانظر: النكت والعٌون: ٔٓ٘/ٖراه األشعث عن الحسن كما فً احكام المرآن للجصاص:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .1ٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖٔانظر: تفسٌر التستري:  (ٗٔ)
ق. هـ( : أحد حكماء العرب، ومن كبار  ٖٕنحو  -ساعدة بن عمرو بن عدي اإلٌادي ) ... لس بن (٘ٔ)

 .(5ٙٔ/ ٘خطبابهم فً الجاهلٌة. كان أسمؾ نجران. أدركه النبً صلى هللا علٌه وسلّم لبل النبوة. )األعبلم 
 .ٕٖٔتفسٌر التستري:  (ٙٔ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2ٔ)
 .1ٗ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (5ٔ)
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ٌِْه َوَسلَّم ثابت، فالصواب أن ٌعم  أي ذلن المراد، وال ورد به خبر عن الرسول َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٔ)الخبر، كما عمه هللا، فٌمال: أوتً داود فصل الخطاب فً المضاء والمحاورة والخطب"

 [:ٕٓ-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 ومدلولها إذ ال تؤتً األحزاب بخٌر.ذم كلمة األحزاب  -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم وحمله على الصبر على أذى لرٌش وتكذٌبها وعنادها. -ٕ  تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 تهدٌد لرٌش إذا أصرت على التكذٌب بؤشد أنواع العموبات. -ٖ
 بٌان استهزاء المشركٌن واستخفافهم بؤخبار هللا تعالى وشرابعه. -ٗ
 ٌة األسوة وااللتداء بالصالحٌن.مشروع -٘
 بٌان آٌة تسخٌر هللا تعالى الجبال والطٌر لداود تسبح هللا تعالى معه. -ٙ
 حسن صوت داود فً لراءته وتسبٌحه. -2
 مشروعٌة صبلة اإلشراق والضحى. -1

 المرآن
ُروا اْلِمْحَراَب ) ُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ َعلَى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم لَالُوا اَل  ( إِْذ َدَخلُوإٔ}َوَهْل أَتَاَن نَبَؤ

َرا ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َواَل تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الّصِ ِط تََخْؾ َخْصَماِن بَؽَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض فَاْحُكْم بَ
 [ٕٕ-ٕٔ({ ]ص : ٕٕ)

 التفسٌر: 
ر -أٌها الرسول-وهل جاءن  ا على داود فً مكان عبادته، فارتاع خبر المتخاِصَمٌن اللَذٌن تسوَّ

من دخولهما علٌه؟ لالوا له: ال تََخْؾ، فنحن خصمان ظلم أحدنا اآلخر، فالض بٌننا بالعدل، وال 
 تَُجْر علٌنا فً الحكم، وأرِشدنا إلى سواء السبٌل.

ُروا اْلِمْحَراَب{ ]ص :   ُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ ، أي:" وهل جاءن [ٕٕلوله تعالى:}َوَهْل أَتَاَن نَبَؤ
را على داود فً مكان عبادته" -أٌها الرسول-  .(ٕ)خبر المتخاِصَمٌن اللَذٌن تسوَّ

لال الزمخشري:" ظاهره االستفهام. ومعناه الداللة على أنه من األنباء العجٌبة التً 
 .(ٖ)حمها أن تشٌع وال تخفى على أحد، والتشوٌك إلى استماعه"

استفهام معناه التعجٌب والتشوٌك إلى استماعه، }إذ تسوروا المحراب{:  لال البٌضاوي:" 
 .(ٗ)إذ تصعدوا سور الؽرفة"

 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : احتاطا به ٌسؤالنه عن شؤنهما" 
حٌن دخلوا علٌه من  [، أي:"ٕٕلوله تعالى:}إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم{ ]ص :  

 .(ٙ)"أعلى السور فخاؾ وارتعد منهم
}ففزع منهم{، ألنهم نزلوا علٌه من فوق فً ٌوم االحتجاب والحرس  لال البٌضاوي:" 

على الباب ال ٌتركون من ٌدخل علٌه، فإنه علٌه الصبلة والسبلم كان جزأ زمانه: ٌوما للعبادة، 
وٌوما للمضاء، وٌوما للوعظ، وٌوما لبلشتؽال بخاصته، فتسور علٌه مبلبكة على صورة 

 .(2)اإلنسان فً ٌوم الخلوة"
لال ابن كثٌر:" إنما كان ذلن ألنه كان فً محرابه ، وهو أشرؾ مكان فً داره وكان لد  

را علٌه المحراب"  .(1)أمر أال ٌدخل علٌه أحد ذلن الٌوم فلم ٌشعر إال بشخصٌن لد تََسوَّ

                                                           

 .2ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕ-1ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .2ٕ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٗ)
 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .5ٗ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .2ٕ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
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: [، أي:" لالوا لهٕٕلوله تعالى:}لَالُوا اَل تََخْؾ َخْصَماِن بَؽَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض{ ]ص : 
 .(ٔ)ال تََخْؾ، فنحن خصمان ظلم أحدنا اآلخر"

نحن فوجان متخاصمان على تسمٌة مصاحب الخصم خصما. }بؽى  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕ)بعضنا على بعض{، وهو على الفرض ولصد التعرٌض إن كانوا مبلبكة وهو المشهور"

التحاكم كان بٌن لال الزمخشري:" جاء فً الرواٌة أنه بعث إلٌه ملكان، معناه: أن 
ُ اْلَخْصِم{  ملكٌن، وال ٌمنع ذلن أن ٌصحبهما آخرون، وسماهم جمٌعا خصما فً لوله: }نَبَؤ
و}َخْصماِن{، لما كان صحب كل واحد من المتحاكمٌن فً صورة الخصم صحت التسمٌة به، 
 وجاءت على طرٌمة التمثٌل والتعرٌض دون التصرٌح، لكونها أبلػ فً التوبٌخ، من لبل أن
التؤمل إذا أّداه إلى الشعور بالمعرض به، كان أولع فً نفسه، أشد تمكنا من للبه، وأعظم أثرا 
فٌه، وأجلب الحتشامه وحٌابه، وأدعى إلى التنبه على الخطإ فٌه من أن ٌبادره به صرٌحا، مع 
مراعاة حسن األدب بترن المجاهرة. أال ترى إلى الحكماء كٌؾ أوصوا فً سٌاسة الولد إذا 

جدت منه هنة منكرة أن ٌعرض له بإنكارها علٌه وال ٌصرح. وأن تحكى له حكاٌة مبلحظة و
لحاله إذا تؤملها استسمج حال صاحب الحكاٌة فاستسمج حال نفسه، وذلن أزجر له ألنه ٌنصب 
ذلن مثاال لحاله وممٌاسا لشؤنه، فٌتصور لبح ما وجد منه بصورة مكشوفة، مع أنه أصون لما 

 .(ٖ)لولد من حجاب الحشمة"بٌن الوالد وا
{ ]ص :  ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ  .(ٗ)[، أي:" فالض بٌننا بالعدل"ٕٕلوله تعالى:}فَاْحُكْم بَ

لال الزمخشري:" كان ذلن على وجه التحاكم إلٌه لٌحكم بما حكم به من لوله: }لَمَْد 
 .(٘)ومعترفا على نفسه بظلمه"َظلََمَن بُِسإاِل نَْعَجتَِن إِلى نِعاِجِه{، حتى ٌكون محجوجا بحكمه 

 .(ٙ)[، أي:" وال تَُجْر علٌنا فً الحكم"ٕٕلوله تعالى:}َواَل تُْشِطْط{ ]ص : 
 .(2)وال تجر فً الحكومة" لال البٌضاوي:أي:" 

 .(1)}وال تشطط{، أي: ال تجر" لال الحسن:"
 .(5)أي: ال تمل" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: ال تحؾ" لال السدي:" 
، أى: وال تبعد عن الحك. ولرئ: وال تشطط. وال تشاطط، وكلها «تشطط وال»ولرئ:  
 .(ٔٔ) وهو مجاوزة الحّد وتخطى الحك«: الشطط»من معنى

َراِط{ ]ص :  [، أي:" وأرِشدنا إلى سواء ٕٕلوله تعالى:}َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الّصِ
 .(ٕٔ)السبٌل"
 .(ٖٔ)أي: أعدله وخٌره" لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)إلى عدل المضاء" لال السدي:" 

                                                           

 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕ)
 .1ٕ-1ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕ-1ٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٕ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (1)
 .1٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٗٔ-1ٕٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٕ/٘، وتفسٌر البٌضاوي: 1ٖ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٗٔ-1ٕٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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راِط{: وسطه ومحجته، ضربه مثبل لعٌن الحك  لال الزمخشري:" }َسواِء الّصِ
 .(ٔ)ومحضه"

كان أهل زمان داود علٌه السبلم ٌسؤل بعضهم بعضا أن ٌنزل له عن  لال الزمخشري:"
امرأته، فٌتزّوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة فً المواساة بذلن لد اعتادوها. ولد روٌنا أن 
األنصار كانوا ٌواسون المهاجرٌن بمثل ذلن، فاتفك أن عٌن داود ولعت على امرأة رجل ٌمال 

لنزول له عنها، فاستحٌا أن ٌرّده، ففعل، فتزّوجها وهً أّم سلٌمان، فمٌل له أورٌا، فؤحبها، فسؤله ا
له: إنن مع عظم منزلتن وارتفاع مرتبتن وكبر شؤنن وكثرة نسابن: لم ٌكن ٌنبؽً لن أن تسؤل 
رجبل لٌس له إال امرأة واحدة النزول، بل كان الواجب علٌن مؽالبة هوان ولهر نفسن والصبر 

لٌل: خطبها أورٌا ثم خطبها داود، فآثره أهلها، فكان ذنبه أن خطب على على ما امتحنت به. و
خطبة أخٌه المإمن، مع كثرة نسابه وأّما ما ٌذكر أّن داود علٌه السبلم تمنى منزلة آبابه إبراهٌم 
وإسحاق وٌعموب فمال: ٌا رب إّن آبابً لد ذهبوا بالخٌر كله، فؤوحى إلٌه: إنهم ابتلوا بببلٌا 

ها: لد ابتلى ابراهٌم بنمروذ وذبح ولده، وإسحاق بذبحه وذهاب بصره، وٌعموب فصبروا علٌ
بالحزن على ٌوسؾ. فسؤل االبتبلء فؤوحى هللا إلٌه: إنن لمبتلى فً ٌوم كذا وكذا، فاحترس، فلما 
حان ذلن الٌوم دخل محرابه وأؼلك بابه وجعل ٌصلى وٌمرأ الزبور، فجاءه الشٌطان فً صورة 

فمّد ٌده لٌؤخذها البن له صؽٌر، فطارت، فامتّد إلٌها، فطارت فولعت فً كّوة، حمامة من ذهب، 
فتبعها، فؤبصر امرأة جمٌلة لد نمضت شعرها فؽطى بدنها، وهً امرأة أورٌا وهو من ؼزاة 

فكتب إلى أٌوب بن صورٌا وهو صاحب بعث البلماء. أن ابعث أورٌا ولدمه على « ٔ»البلماء، 
م على التابوت ال ٌحل له أن ٌرجع حتى ٌفتح هللا على ٌده أو ٌستشهد، التابوت، وكان من ٌتمد

ففتح هللا على ٌده وسلم، فؤمر برّده مرة أخرى، وثالثة، حتى لتل، فؤتاه خبر لتله فلم ٌحزن كما 
كان ٌحزن على الشهداء، وتزوج امرأته. فهذا ونحوه مما ٌمبح أن ٌحدث به عن بعض المتسمٌن 

 .(ٕ)فضبل عن بعض أعبلم األنبٌاء"« ٕ»لمسلمٌن، بالصبلح من أفناء ا
وعن سعٌد ابن المسٌب والحرث األعور: "أّن علّى بن أبى طالب رضى هللا عنه لال: 
من حدثكم بحدٌث داود على ما ٌروٌه المصاص جلدته مابة وستٌن وهو حد الفرٌة على 

 . (ٖ)األنبٌاء"
ل من أهل الحك، فكذب المحدث وروى :"أنه حدث بذلن عمر بن عبد العزٌز وعنده رج

به ولال: إن كانت المصة على ما فً كتاب هللا فما ٌنبؽً أن ٌلتمس خبلفها، وأعظم بؤن ٌمال 
ؼٌر ذلن، وإن كانت على ما ذكرت وكؾ هللا عنها سترا على نبٌه فما ٌنبؽً إظهارها علٌه. 

 . (ٗ)فمال عمر: لسماعى هذا الكبلم أحب إلّى مما طلعت علٌه الشمس"
والذي ٌدل علٌه المثل الذي ضربه هللا لمصته علٌه السبلم لٌس إال طلبه إلى زوج المرأة 

 . (٘)أن ٌنزل له عنها فحسب"
:" إن داود علٌه السبلم حدث نفسه أنه ابتلً أن -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس 

هذا الٌوم الذي  ٌعتصم فمٌل له: إنن ستبتلى، وستعلم الٌوم الذي تبتلى فٌه، فخذ حذرن فمٌل له:
تبتلى فٌه فؤخذ الزبور، ودخل المحراب، وأؼلك باب المحراب وأدخل الزبور فً حجره، وألعد 

فبٌنما هو ٌمرأ الزبور إذ جاء طابر مذهب  منصفا على الباب ولال: ال تؤذن ألحد علً الٌوم.
أن ٌؤخذه،  كؤحسن ما ٌكون الطٌر، فٌه من كل لون فجعل ٌدرج بٌن ٌدٌه فدنا منه فؤمكن« ٗ»

فتناوله بٌده لٌؤخذه فطار فوله على كوة المحراب، فدنا منه لٌؤخذه فطار فؤشرؾ علٌه لٌنظر أٌن 

                                                           

 .1ٖ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .1ٔ-1ٓ/ٗالكشاؾ:  (ٕ)
 .  1ٔ/ٗنمبل عن الكشاؾ:  (ٖ)
، حكى السدي عن علً كرم هللا وجهه لال : "لو سمعت رجبلً ٌذكر أن داود لارؾ 15/٘فً النكت والعٌون: و

ماً لجلدته ستٌن ومابة ألن حد الناس ثمانون وحد األنبٌاء ستون ومابة ، َحّدان".   من تلن المرأة محرَّ
 .1ٔ/ٗنمبل عن: الكشاؾ:  (ٗ)
 .1ٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
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ولع فإذا هو بامرأة، عند بركتها تؽتسل من الحٌض، فلما رأت ظله حركت رأسها فؽطت جسدها 
الؽزاة انظر أجمع بشعرها، وكان زوجها ؼازٌا فً سبٌل هللا، فكتب داود علٌه السبلم إلى رأس 

فاجعله فً حملة التابوت، إما أن ٌفتح علٌهم وإما أن ٌمتلوا فمدمه فً حملة التابوت، فمتل فلما 
انمضت عدتها خطبها داود علٌه السبلم فاشترطت علٌه إن ولدت ؼبلما أن ٌكون الخلٌفة من 

ه كتب حتى بعده وأشهدت علٌه خمسا من بنً إسرابٌل وكتبت علٌه بذلن كتابا فؤشعر بنفسه أن
ولدت سلٌمان علٌه الصبلة والسبلم، وشب فتسور علٌه الملكان المحراب فكان شؤنهما ما لص 

 .(ٔ)هللا تعالى فً كتابه وخر داود علٌه السبلم ساجدا، فؽفر هللا له وتاب علٌه"
جزأ داود الزمن أربعة أجزاء: فٌوم لنسابه ، وٌوم لمضابه ، وٌوم ٌخلو  لال الحسن:" 

فٌه لعبادة ربه ، وٌوم لبنً إسرابٌل ٌسؤلونه ، فمال ٌوما لبنً إسرابٌل: أٌكم ٌستطٌع أن ٌتفرغ 
لربه وال ٌستطٌع الشٌطان منه شٌبا؟ لالوا: ال أٌنا وهللا ، فحدث نفسه أنه ٌستطٌع ذلن ، فدخل 

لك أبوابه ، فمام فصلى فجاء طابر فً أحسن صورة مزٌن كؤحسن ما ٌكون ، فولع محرابه وأؼ
لرٌبا منه فنظر إلٌه وأعجبه فولع فً نفسه منه شًء وأعجبه ، فدنا منه لٌؤخذه فضرب ٌده علٌه 
فؤخطؤه فولع لرٌبا منه وأطمعه أنه سٌؤخذه ، ففعل ذلن ثبلث مرات حتى إذا كان فً الرابعة 

ؤخطؤه فولع على سور المحراب ، لال: وحول المحراب حوض ٌؽتسل فٌه ضرب ٌده علٌه ف
لال: فضرب ٌده علٌه وهو على سور  -الحٌض  -النساء ، نساء بنً إسرابٌل أحسبه لال 

المحراب فؤخطؤه ، وهبط الطابر فؤشرؾ فإذا هو بامرأة تؽتسل فنفضت شعرها فؽطى جسدها 
زل من محرابه ولبست المرأة ثٌابها وخرجت إلى فولع فً نفسه منها ما شؽله ، عن صبلته فن

بٌتها ، فخرج حتى عرؾ بٌتها فسؤلها: من أنت؟ فؤخبرته ، فمال: هل لن زوج؟ لالت: نعم ، 
لال: أٌن هو؟ لالت: فً بعث كذا وكذا ، وجند كذا وكذا ، فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءن 

، لال فمدم فً فوارس فً عادٌة الخٌل  كتابً هذا فاجعل فبلنا فً أول الخٌل التً تلً العدو
[ لال: فبٌنا داود فً المحراب تسور علٌه ملكان فؤفزعاه وراعاه ، ٗٔٔفماتل حتى لتل ، ]ص:

[ ٕٕ[ حتى بلػ }وال تشطط{ ]ص: ٕٕفماال: }ال تخؾ خصمان بؽى بعضنا على بعض{ ]ص: 
[ ٌمول: ٖٕلنٌها{ ]ص: [ حتى بلػ }فمال أكفٕٕأي: ال تجر }واهدنا إلى سواء الصراط{ ]ص: 

[ ٌمول: لهرنً فً الخصومة ، لال: لمد ظلمن بسإال ٖٕأعطنٌها }وعزنً فً الخطاب{ ]ص: 
نعجتن إلى نعاجه حتى بلػ }وظن داود أنما فتناه{ لال: " علم داود أنه هو المعنً بذلن }وخر 

 .(ٕ)[ "ٕٗراكعا وأناب{ ]ص: 
ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إن داود علٌه السبلم حٌن لال: "سمعت رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن أنس 

نظر إلى المرأة لطع على بنً إسرابٌل وأوصى صاحب الجٌش فمال: إذا حضر العدو تضرب 
فبلنا بٌن ٌدي التابوت، وكان التابوت فً ذلن الزمان ٌستنصر به من لدم بٌن ٌدي التابوت لم 

المرأة، ونزل الملكان على داود علٌه السبلم  ٌرجع حتى ٌمتل، أو ٌنهزم منه الجٌش فمتل وتزوج
فسجد فمكث أربعٌن لٌلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه، فؤكلت األرض جبٌنه 
وهو ٌمول فً سجوده: رب زل داود زلة أبعد مما بٌن المشرق والمؽرب. رب إن لم ترحم 

فجاء جبرٌل علٌه السبلم من ضعؾ داود وتؽفر ذنوبه جعلت ذنبه حدٌثا فً المخلوق من بعده. 
بعد أربعٌن لٌلة فمال: ٌا داود إن هللا لد ؼفر لن ولد عرفت أن هللا عدل ال ٌمٌل فكٌؾ بفبلن إذا 
جاء ٌوم المٌامة؟ فمال: ٌا رب دمً الذي، عند داود؟ لال جبرٌل: ما سؤلت ربن، عن ذلن، فإن 

م فمكث ما شاء هللا ثم نزل فمال: لد شبت الفعلن فمال: نعم ففرح جبرٌل. وسجد داود علٌه السبل
سؤلت هللا ٌا داود، عن الذي أرسلتنً فٌه فمال: لل لداود: إن هللا ٌجمعكما ٌوم المٌامة فٌمول: 

هب لً دمن الذي، عند داود، فٌمول: هو لن، فٌمول: فإن لن فً الجنة ما شبت ما اشتهٌت »
 .(ٖ)«"عوضا

                                                           

 .5ٖٕٖ-1ٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕ)
 .5ٖٕٖ/ٓٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
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صة أكثرها مؤخوذ من اإلسرابٌلٌات ولم ٌثبت لال ابن كثٌر:" لد ذكر المفسرون هاهنا ل 
فٌها عن المعصوم حدٌث ٌجب اتباعه ولكن روى ابن أبً حاتم هنا حدٌثا ال ٌصح سنده ; ألنه 

لكنه ضعٌؾ الحدٌث عند  -وٌزٌد وإن كان من الصالحٌن  -من رواٌة ٌزٌد الرلاشً عن أنس 
ن ٌرد علمها إلى هللا عز وجل فإن األبمة، فاألولى أن ٌمتصر على مجرد تبلوة هذه المصة وأ

 .(ٔ)المرآن حك وما تضمن فهو حك أٌضا"
 

 المرآن
نًِ فًِ اْلِخَطابِ  ًَ نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَمَاَل أَْكِفْلنٌَِها َوَعزَّ  }إِنَّ َهَذا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِل

 [ٖٕ({ ]ص : ٖٕ)
 التفسٌر: 

تسع وتسعون من النعاج، ولٌس عندي إال نعجة واحدة، فطمع فٌها، لال أحدهما: إن هذا أخً له 
 ولال: أعطنٌها، وؼلبنً بحجته.

ًَ نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ{ ]ص :   [، أي:" ٖٕلوله تعالى:}إِنَّ َهَذا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِل
 .(ٕ)نعجة واحدة"لال أحدهما: إن هذا أخً له تسع وتسعون من النعاج، ولٌس عندي إال 

وهذا مثل ضربه الخصم المتسّورون على داود محرابه له، وذلن أن  لال الطبري:" 
داود كانت له فٌما لٌل: تسع وتسعون امرأة، وكانت للرجل الذي أؼزاه حتى لُتل امرأة واحدة; 

 .(ٖ)فلما لتل نكح فٌما ذكر داود امرأته، فمال له أحدهما: }إِنَّ َهَذا أَِخً{، ٌمول: أخً على دٌنً"
نَّ َهَذا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً{، وكان لداود تسع وتسعون امرأة، }إِ  عن لتادة:" 

ًَ نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ{، لال: وإنما كان للرجل امرأة واحدة"  .(ٗ)}َوِل
 .(٘)عن وهب بن منبه: "}إِنَّ َهَذا أَِخً{، أي: على دٌنً" 
 .(ٙ)«َوإِنَّ َهذَا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً أُْنثَى» وفً لراءة عبدهللا: 
 .(2)ٌعنً: بتؤنٌثها. حسنها"«. عن الضحان" }إِنَّ َهَذا أَِخً لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً أُْنثَى 
 .(1)ٌرٌد أن ٌتمم بها مبة، وٌتركنً لٌس لً شًء" لال ابن عباس:" 
 .(5)ٌؤخذ نعجتً، فٌكمل بها نعاجه مبة"فهو ٌرٌد أن  لال السدي:" 
 .(ٓٔ)[، أي:" فطمع فٌها، ولال: أعطنٌها"ٖٕلوله تعالى:}فَمَاَل أَْكِفْلنٌَِها{ ]ص :  
" لال الطبري:"  ًّ  .(ٔٔ)ٌمول: فمال لً: انزل عنها لً وضمها إل
 .(ٕٔ)ٌرٌد أن ٌتمم بها مبة، وٌتركنً لٌس لً شًء" لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ)ٌمول: أعطنٌها" لال الحسن:"
 .(ٗٔ)أي: احملنً علٌها" لال وهب بن منبه:"

 .(ٔ)أعطنٌها، طلِّمها لً، أنكحها، وخّل سبٌلها" لال ابن زٌد:"

                                                           

 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .22ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .22ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .22ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .1ٗٔ-1ٕٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .21ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٖٔ)
 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)



ٕٕٔ 
 

نًِ فًِ اْلِخَطاِب{ ]ص :    .(ٕ)[، أي:" وؼلبنً بحجته"ٖٕلوله تعالى:}َوَعزَّ
ٌمول: وصار أعز منً فً مخاطبته إٌاي، ألنه إن تكلم فهو أبٌن منً،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)وإن بطش كان أشّد منً فمهرنً"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : ؼلبنً ٌمال : عز ٌعز : إذا لهر وؼلب" 
ًَّ فً المول وأؼلظ" لال الصابونً:"   .(٘)أي: ؼلبنً فً الخصومة، وشدَّد عل
نًِوفً    [، وجوه من التفسٌر:ٖٕفًِ اْلِخَطاِب{ ]ص :  لوله تعالى:}َوَعزَّ

 .(5)، ووهب بن منبه(1)، وابن زٌد(2)، ولتادة(ٙ)أحدها : أي: لهرنً فً الخصومة، لاله الحسن
 .(ٓٔ)ظلمنً ولهرنً"أي:  ولال لتادة:" 
 .(ٔٔ)لهرنً، وذلن العّز; لال: والخطاب: الكبلم" لال ابن زٌد:" 
أي لهرنً فً الخطاب، وكان ألوى منً، فحاز نعجتً إلى نعاجه، وتركنً  لال وهب:" 

 .(ٕٔ)ال شًء لً"
 .(ٖٔ)الثانً : ؼلبنً على حمً ، من لولهم من عزٌز أي من ؼلب سلب ، لاله ابن عٌسى

 .(ٗٔ)معناه: إن دعوت ودعا كان أكثر، وإن بطشت وبطش كان أشّد منً. لاله ابن عباسالثالث: 
إن تكلم كان أبٌن، وإن بطش كان أشد منً ، وإن دعا كان أكثر منً ، لاله الرابع : معناه: 

 .(٘ٔ)الضحان
نًِ فًِ اْلِخَطابِ عن عبدهللا فً لوله:} ما زاد داود على أن لال: انزل لً  {، لال:"َوَعزَّ

 .(2ٔ)ما زاد داود على أن لال: }أكفلنٌها{" . وفً رواٌة أخرى لال عبدهللا:"(ٙٔ)عنها"
 .(1ٔ)ما زاد على أن لال: انزل لً عنها" عباس:"لال ابن 

فمال لآلخر: ما تمول؟ فمال: إن لً تسعا وتسعٌن نعجة، وألخً هذا نعجة  لال السدي:" 
واحدة، فؤنا أرٌد أن آخذها منه، فؤكمل بها نعاجً مبة، لال: وهو كاره؟ لال: وهو كاره، لال: 

لى ذلن بمادر، لال: فإن ذهبت تروم ذلن أو وهو كاره؟ لال: إذن ال ندعن وذان، لال: ما أنت ع
ترٌد، ضربنا منن هذا هذا وهذا، وفسر أسباط طرؾ األنؾ، وأصل األنؾ والجبهة; لال: ٌا 
داود أنت أحك أن ٌُضرب منن هذا وهذا وهذا، حٌث لن تسع وتسعون نعجة امرأة، ولم ٌكن 

وتزوجت امرأته. لال: فنظر فلم  ألهرٌا إال امرأة واحدة، فلم تزل به تعرضه للمتل حتى لتلته،
 .(5ٔ)ٌر شٌبا، فعرؾ ما لد ولع فٌه، وما لد ابتُلً به"

 

                                                                                                                                                                      

 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .21ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٓ٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘رواه عنه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٙ)
 .25ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .25ٔ/ٕٔانظر تفسٌر الطبري:  (1)
 .25ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .25ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .25ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .25ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .12/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .25ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .25ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙٔ)
 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2ٔ)
 .21ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
 .1ٗٔ-1ٕٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (5ٔ)



ٕٖٔ 
 

 
 المرآن

ٍض إاِلَّ }لَاَل لَمَْد َظلََمَن بُِسَإاِل نَْعَجتَِن إِلَى نِعَاِجِه َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن اْلُخلََطاِء لٌََْبِؽً بَْعُضُهْم َعلَى بَعْ 
اِلَحاِت َولَِلٌٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْؽفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعًا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا ا لصَّ

 [ٕٗ({ ]ص : َٕٗوأَنَاَب )
 التفسٌر: 

لال داود: لمد ظلمن أخون بسإاله ضم نعجتن إلى نعاجه، وإن كثًٌرا من الشركاء لٌعتدي 
وعدم إنصافه ِمن نفسه إال المإمنٌن الصالحٌن، فبل ٌبؽً بعضهم على بعض، وٌظلمه بؤخذ حمه 

بعضهم على بعض، وهم للٌل. وأٌمن داود أننا فتنَّاه بهذه الخصومة، فاستؽفر ربه، وسجد تمربًا 
 هلل، ورجع إلٌه وتاب.

ود: لمد [، أي:" لال دإٗلوله تعالى:}لَاَل لَمَْد َظلََمَن بُِسَإاِل نَْعَجتَِن إِلَى نِعَاِجِه{ ]ص :  
 .(ٔ)ظلمن أخون بسإاله ضم نعجتن إلى نعاجه"

لال داود للخصم المتظلم من صاحبه: لمد ظلمن صاحبن بسإاله  لال الطبري: ٌمول:" 
:عن المرأة، والعرب تفعل ذلن; ومنه لول  -ها هنا-نعجتن إلى نعاجه; وإنما كنى بالنعجة 

 :(ٕ)األعشى
ٌْنِِه إْؼفَالََها   لَْد ُكْنُت َرابَِدَها َوشاةِ ُمَحاِذٍر ... َحذًرا ٌُِملُّ بعَ

ٌعنً بالشاة: امرأة رجل ٌحذر الناس علٌها; وإنما ٌعنً: لمد ظلمت بسإال امرأتن الواحدة إلى 
 .(ٖ)التسع والتسعٌن من نسابه"

[، أي:" وإن ٕٗبَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ]ص : لوله تعالى:}َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن اْلُخلََطاِء لٌََْبِؽً  
 .(ٗ)كثًٌرا من الشركاء لٌعتدي بعضهم على بعض، وٌظلمه بؤخذ حمه وعدم إنصافه ِمن نفسه"

 .(٘)ٌمول: وإن كثٌرا من الشركاء لٌتعدَّى بعضهم على بعض" لال الطبري: ٌمول:" 
اِلَحاِت َولَِلٌٌل َما ُهْم{ ]ص : لوله تعالى:}إاِلَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا   [، أي:" إال ٕٗالصَّ

 .(ٙ)المإمنٌن الصالحٌن، فبل ٌبؽً بعضهم على بعض، وهم للٌل"
}إاِل الَِّذٌَن آَمنُوا{ باهلل وعملوا بطاعة هللا، وانتهوا إلى أمره ونهٌه،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)ولم ٌتجاوزوه }َولَِلٌٌل َما ُهْم{"
 : (1) التً فً لوله: }َولَِلٌٌل َما ُهْم{، وجهان وفً نوع }ما{ 

أحدهما: أن تكون صلة بمعنى: وللٌل هم، فٌكون إثباتها وإخراجها من الكبلم ال ٌفسد معنى 
 الكبلم.

صلة لها، بمعنى: وللٌل ما تجدهم، كما ٌمال: لد كنت أحسبن « هم»الثانً: أن تكون اسما، و
 .والمعنى: كنت أحسب عملن أكثر مما هوأعمل مما أنت، فتكون أنت صلة لما، 

 .(5)ن ابن عباس، فً لوله: "}َولَِلٌٌل َما ُهْم{، ٌمول: وللٌل الذٌن هم"ع 
 .(ٓٔ)للٌل من ال ٌبؽً" لال ابن زٌد:" 

                                                           

 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
( من المٌته التً مطلعها:" رحلت سمٌة 2ٕالبٌت فً دٌوان األعشى مٌمون بن لٌس )طبعة الماهرة ص (ٕ)

 .ؼدوة أجمالها ... " البٌت وفٌه:" بت" فً مكان" كنت"
 .1ٓٔ-25ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)



ٕٔٗ 
 

[، أي:" وأٌمن داود أننا فتنَّاه بهذه ٕٗلوله تعالى:}َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ{ ]ص :  
 .(ٔ)الخصومة"

 .(ٕ)ٌمول: وعلم داود أنما ابتُلٌناه" الطبري:" لال 
 .(ٖ)فَتَنَّاهُ{: اختبرناه" عن ابن عباس:"} 
 .(ٗ)عن لتادة: "}َوَظنَّ َداُوُد{: علم داود" 
 .(٘)ظن أنما ابتُلً بذان" لال ابن عباس والحسن:" 

 .(ٙ)علم داود أنه هو المعنً بذلن }وخر راكعا وأناب{" لال الحسن:"
ٌِْه َوَسلَّم، على لولٌن:واختلؾ فً   سبب الببلء الذي ابتُلً به نبً هللا داود َصلَّى هللا َعلَ

أحدها: كان سبب ذلن أنه تذكر ما أعطى هللا إبراهٌم وإسحاق وٌعموب من حسن الثناء البالً 
عطى لهم فً الناس، فتمنّى مثله، فمٌل له: إنهم امتُحنوا فصبروا، فسؤل أن ٌُبتلى كالذي ابتلوا، وٌُ 

 .(1)، والسدي(2)كالذي أعطوا إن هو صبر. لاله ابن عباس
الثانً: أن ذلن كان لعارض كان عرض فً نفسه من ظن أنه ٌطٌك أن ٌتم ٌوما ال ٌصٌب فٌه 
حوبة، فابتُلً بالفتنة التً ابتُلً بها فً الٌوم الذي طمع فً نفسه بإتمامه بؽٌر إصابة ذنب. لاله 

 .(5)الحسن
[، أي:" فاستؽفر ربه، وسجد ٕٗتعالى:}فَاْستَْؽفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعًا َوأَنَاَب{ ]ص : لوله  

 .(ٓٔ)تمربًا هلل، ورجع إلٌه وتاب"
ٌمول: فسؤل داود ربه ؼفران ذنبه وخر ساجدا هلل ورجع إلى رضا ربه، لال الطبري: " 

 .(ٔٔ)وتاب من خطٌبته"
أي : ساجدا }َوأَنَاَب{، وٌحتمل أنه ركع أوال ثم سجد بعد لال ابن كثٌر:" }َوَخرَّ َراِكعًا{،  

 .(ٕٔ)ذلن ولد ذكر أنه استمر ساجدا أربعٌن صباحا"
 .(ٖٔ)عن لتادة: "}وأناب{، أي: تاب" 
لال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتن منه }لَمَْد َظلََمَن بُِسَإاِل نَْعَجتَِن  لال ابن عباس:" 

ٌِْه َوَسلَّم، فنظر الملكان أحدهما إِلَى نِعَاِجِه{ .. إلى لول ه }َولَِلٌٌل َما ُهْم{ ونسً نفسه َصلَّى هللا َعلَ
إلى اآلخر حٌن لال ذلن، فتبسم أحدهما إلى اآلخر، فرآه داود وظن أنما فتن }فَاْستَْؽفََر َربَّهُ َوَخرَّ 

 .(ٗٔ)د هللا له ملكه"َراِكعًا َوأَنَاَب{ أربعٌن لٌلة، حتى نبتت الُخضرة من دموع عٌنٌه، ثم شدّ 
فمكث ٌبكً ساجدا أربعٌن ٌوما ال ٌرفع رأسه إال لحاجة منها، ثم ٌمع  لال السدي:" 

 .(٘ٔ)ساجدا ٌبكً، ثم ٌدعو.."
لال عطاء الخراسانً:" نمش داود خطٌبته فً كفه لكٌبل ٌنساها، لال: فكان إذا رآها  

 .(ٔ)خفمت ٌده واضطربت"

                                                           

 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌرا لطبري:  (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٙ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ(:ص1ٕٙ٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٖٔ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .1ٗٔ-1ٕٔ/ٕٔاخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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 المرآن

 [ٕ٘({ ]ص : َٕ٘وإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب ) }فَؽَفَْرنَا لَهُ َذِلنَ 
 التفسٌر: 

بٌن عندنا، وأعددنا له حسن المصٌر فً اآلخرة.  فؽفرنا له ذلن، وجعلناه من الممرَّ
 .(ٕ)[، أي:" فؽفرنا لداوود ما كان منه"ٕ٘لوله تعالى:}فَؽَفَْرنَا لَهُ َذِلَن{ ]ص :  
 .(ٖ)ه"ٌعنً: ذنب لال مماتل:" 
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : ما كان منه مما ٌمال فٌه: إن حسنات األبرار سٌبات الممربٌن" 

 [، على ألوال:ٕ٘واختلؾ فً لوله تعالى:}فَؽَفَْرنَا لَهُ َذِلَن{ ]ص : 
أحدها: هو أن ولعت عٌنه على امرأة أورٌا بن حنان واسمها الٌشع وهً تؽتسل فؤشبع نظره 

 .(٘)بملبهمنها حتى علمت 
 .(ٙ)الثانً : هو ما نواه إن لتل زوجها تزوج بها وأحسن الخبلفة علٌها، لاله الحسن

 .(2)الثالث : أنه سمع من أحد الخصمٌن وحكم له لبل سماعه من اآلخر
أنه ظن دخولهم علٌه فً ذلن الولت ومن تلن الجهة إنماذ من هللا له أن ٌؽتالوه، فلم ٌمع الرابع : 

 .(1)فاستؽفر من ذلن الظن. لاله أبو حٌانما كان ظنه، 
والذي ٌذهب إلٌه ما دل علٌه ظاهر اآلٌة من أن المتسورٌن المحراب  لال أبو حٌان:" 

كانوا من اإلنس، دخلوا علٌه من ؼٌر المدخل، وفً ؼٌر ولت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم 
ظانا أنهم ٌؽتالونه، إذ كان منفردا فً محرابه لعبادة ربه. فلما اتضح له أنهم جاءوا فً حكومة، 

م، كما لص هللا تعالى، وأن داود علٌه السبلم ظن دخولهم علٌه فً ذلن وبرز منهم اثنان للتحاك
الولت ومن تلن الجهة إنماذ من هللا له أن ٌؽتالوه، فلم ٌمع ما كان ظنه، فاستؽفر من ذلن الظن، 
حٌث أخلؾ ولم ٌكن ٌمع مظنونه، وخر ساجدا، أو رجع إلى هللا تعالى فؽفر له ذلن الظن ولذلن 

نا له ذلن، ولم ٌتمدم سوى لوله: وظن داود أنما فتناه، وٌعلم لطعا أن األنبٌاء، أشار بموله: فؽفر
علٌهم السبلم، معصومون من الخطاٌا، ال ٌمكن ولوعهم فً شًء منها ضرورة أن لو جوزنا 
علٌهم شٌبا من ذلن، بطلت الشرابع، ولم نثك بشًء مما ٌذكرون أنه أوحى هللا به إلٌهم، فما 

ً كتابه ٌمر على ما أراده تعالى، وما حكى المصاص مما فٌه ؼض عن حكى هللا تعالى ف
 منصب النبوة طرحناه، ونحن كما لال الشاعر:

 .(5)ونإثر حكم العمل فً كل شبهة ... إذا آثر األخبار جبلس لصاص
 .(ٓٔ)"وإنه لمن الممر بٌن لدٌنا [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى{ ]ص :  
وله حسن المرجع، وهو النعٌم فً  [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}َوُحْسَن َمآٍب{ ]ص :  

 .(ٔٔ)"الجنة
لال الحسن: "علم أنه هو المعنً بذلن; فسجد أربعٌن لٌلة ال ٌرفع رأسه إال لصبلة  

مكتوبة ، لال: ولم ٌذق طعاما وال شرابا حتى أوحى هللا أن ارفع رأسن فمد ؼفرت لن ، لال: ٌا 
د علمت أنن لست بتاركً حتى تؤخذ لعبدن منً ، لال: إنً أستوهبن من عبدي فٌهبن رب إنً ل

                                                                                                                                                                      

 .1ٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٓٙ/2انظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٓٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .15/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .15/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .15/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٔ٘ٔ/5البحر المحٌط فً التفسٌر:  (1)
 .ٔ٘ٔ/5البحر المحٌط فً التفسٌر:  (5)
 .ٓٔٔ/ٖٕتفسٌر المراؼً:  (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٌٖٕر المراؼً: تفس (ٔٔ)
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لً ، وأجزٌه على ذلن أفضل الجزاء ، لال: " اآلن علمت ٌا رب أنن لد ؼفرت لً ، لال هللا 
 .(ٔ)تعالى: }فؽفرنا له ذلن وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب{"

 [:ٕ٘-ٕٔفوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم وتثبٌت فإاده وحمله فابدة عرض مثل هذا  -ٔ المصص تموٌة للب الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 على الصبر.
ٌِْه َوَسلََّم إذ مثل هذا المصص ال ٌتؤتى له لصه إال بوحً إلهً. -ٕ  تمرٌر نبوة النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 تمرٌر جواز تشكل المبلبكة فً صورة  بنً آدم. -ٖ
لحاكم الحكم لبل أن ٌسمع الدعوى من الخصمٌن معاً إذ هذا محل حرمة إصدار الماضً أو ا -ٗ

 الفتنة التً كانت لداود علٌه السبلم.
 وجوب التوبة عند الولوع فً الذنب. -٘
 مشروعٌة السجود عند لراءة هذه اآلٌة }وخّر راكعاً وأناب{ -ٙ

 المرآن
َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن }ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اِْلَْرِض فَاحْ  ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ َواَل تَت ُكْم بَ

ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد بَِما نَُسوا ٌَْوَم اْلِحَساِب ) ِ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ ({ ]ص : َٕٙسبٌِِل َّللاَّ
] 

 التفسٌر: 
فٌها، فاحكم بٌن الناس بالعدل واإلنصاؾ، وال تتبع  ٌا داود إنا استخلفنان فً األرض وملَّكنان

الهوى فً األحكام، فٌُضلن ذلن عن دٌن هللا وشرعه، إن الذٌن ٌَِضلُّون عن سبٌل هللا لهم عذاب 
 ألٌم فً النار; بؽفلتهم عن ٌوم الجزاء والحساب.

[، أي:" ٌا داود إنا ٕٙ:  لوله تعالى:}ٌَا َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اأْلَْرِض{ ]ص 
 .(ٕ)استخلفنان فً األرض وملَّكنان فٌها"

وللنا لداود: ٌا داود إنا استخلفنان فً األرض من بعد من كان لبلن  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖ)من رسلنا حكما ببن أهلها"

 .(ٗ)عن السدّي: "}إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً{، ملَّكه فً األرض" 
 .(٘)بهذا جاز أن ٌمال للخلفاء خلفاء هللا فً األرض" لال الزجاج:" 
{ ]ص :   ٌَْن النَّاِس بِاْلَحّكِ [، أي:" فاحكم بٌن الناس بالعدل ٕٙلوله تعالى:}فَاْحُكْم بَ

 .(ٙ)واإلنصاؾ"
{، ٌعنً: بالعدل واإلنصاؾ" لال الطبري:"  }بِاْلَحّكِ

(2). 
 .(1)أي: بحكم هللا إذ كنت خلٌفته" لال الزجاج:" 
أن فرضا علٌه، وعلى من لبله،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "فؤعلم هللا نبٌه -رحمه هللا-لال الشافعً  

والناس، إذا حكموا أن ٌحكموا بالعدل، والعدل: اتباع حكمه المنزل.. ولٌس ٌإمر أحد أن ٌحكم 
ل هللا الحك فً بحك، إال ولد علم الحك، وال ٌكون الحك معلوما إال عن هللا نصا أو داللة، فمد جع

 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص" -كتابه، ثم سنة نبٌه 

                                                           

 .ٗٔٔ/ٖ(:ص12ٕ٘أخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٔ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .15ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .15/!ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .15ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .1ٕٕٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً:  (5)
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ِ{ ]ص :   َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ [، أي:" وال تتبع الهوى ٕٙلوله تعالى:}َواَل تَت
 .(ٔ)فً األحكام، فٌُضلن ذلن عن دٌن هللا وشرعه"

ٌمول: وال تإثر هوان فً لضابن بٌنهم على الحك والعدل فٌه، فتجور  لال الطبري:" 
عن الحّك، فٌمٌل بن اتباعن هوان فً لضابن على العدل والعمل بالحّك عن طرٌك هللا الذي 

  .(ٕ)جعله ألهل اإلٌمان فٌه، فتكون من الهالكٌن بضبللن عن سبٌل هللا"
أي: ظلمة الهوى تستر أنوار ذهن النفس والروح وفهم العمل  لال سهل بن عبدهللا:" 

، (ٖ)«إن الهوى والشهوة ٌؽلبان العمل والعلم»وفطنة الملب، كما لال النبً صلّى هللا علٌه وسلّم: 
 .(ٗ)والبٌان لسابك المدرة من هللا تعالى"

ِ لَُهْم عَ   َذاٌب َشِدٌٌد بَِما نَُسوا ٌَْوَم اْلِحَساِب{ ]ص لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
[، أي:" إن الذٌن ٌَِضلُّون عن سبٌل هللا لهم عذاب ألٌم فً النار; بؽفلتهم عن ٌوم الجزاء ٕٙ: 

 .(٘)والحساب"
إن الذٌن ٌمٌلون عن سبٌل هللا، وذلن الحّك الذي شرعه لعباده،  لال الطبري:ٌمول:" 

وأمرهم بالعمل به، فٌجورون عنه فً الدنٌا، لهم فً اآلخرة ٌوم الحساب عذاب شدٌد على 
 .(ٙ)ضبللهم عن سبٌل هللا بما تركوا المضاء بالعدل، والعمل بطاعة هللا"

ٌَْوَم اْلِحَساِب{، لال: هذا من التمدٌم والتؤخٌر، لوله: "}َعَذاٌب َشِدٌٌد بَِما نَُسوا عن عكرمة،  
  .(2)ٌمول: لهم ٌوم الحساب عذاب شدٌد بما نسوا"

 .(1)عن السدّي، لوله: "}بَِما نَُسوا ٌَْوَم اْلِحَساِب{، لال: نُسوا: تركوا" 
أي: بتركهم العمل لهذا الٌوم صاروا بمنزلة الناسٌن، وإن كانوا ٌنذرون  لال الزجاج:" 

 .(5)وٌذكرون"
هذه وصٌة من هللا عز وجل لوالة األمور أن ٌحكموا بٌن الناس  لال ابن كثٌر فً اآلٌة:" 

بالحك المنزل من عنده تبارن وتعالى وال ٌعدلوا عنه فٌضلوا عن سبٌله ولد توعد هللا تعالى من 
 .(ٓٔ)سبٌله ،  وتناسى ٌوم الحساب ، بالوعٌد األكٌد والعذاب الشدٌد" ضل عن
أن الولٌد بن عبد الملن لال له:"أٌحاسب الخلٌفة  –وكان لد لرأ الكتاب  -أبً زرعة  عن 

فإنن لد لرأت الكتاب األول ، ولرأت المرآن وفمهت ؟ فملت : ٌا أمٌر المإمنٌن ألول ؟ لال : لل 
وة جمع له النب -عز وجل  -فً أمان. للت ٌا أمٌر المإمنٌن أنت أكرم على هللا أو داود ؟ إن هللا 

ٌَْن النَّاِس  والخبلفة ثم توعده فً كتابه فمال : } ٌَا َداُوُد إِنَّا َجعَْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ األْرِض فَاْحُكْم بَ
ِ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَِضلُّوَن{ اآلٌة" َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ بِاْلَحّكِ َوال تَت

(ٔٔ). 
 

 المرآن
ٌٌْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا ِمَن }َوَما َخلَْمنَا السَّمَ  ٌْنَُهَما بَاِطاًل َذِلَن َظنُّ الَِّذٌَن َكفَُروا فََو اَء َواِْلَْرَض َوَما بَ

 [5ٕ({ ]ص : 5ٕالنَّاِر)
 التفسٌر: 

                                                           

 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .15ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .11/ ٓٔهذا لٌس حدٌثا، بل لول للحارث بن أسد فً حلٌة األولٌاء (ٖ)
 .ٕٖٔتفسٌر التستري:  (ٗ)
 .ٗ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .15ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .15ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 . 15ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .ٖٙ-ٕٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٙ/2رواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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وما خلمنا السماء واألرض وما بٌنهما عبثًا ولهًوا، ذلن ظنُّ الذٌن كفروا، فوٌل لهم من النار ٌوم 
 ل، وكفرهم باهلل.المٌامة; لظنهم الباط

ٌْنَُهَما بَاِطبًل{ ]ص :   [، أي:" وما خلمنا 2ٕلوله تعالى:}َوَما َخلَْمنَا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ
 .(ٔ)السماء واألرض وما بٌنهما عبثًا ولهًوا"

ٌْنَُهَما{ عبثا ولهوا،  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: }َوَما َخلَْمنَا السََّماَء َواألْرَض َوَما بَ
 .(ٕ)ما خلمناهما إال لٌعمل فٌهما بطاعتنا، وٌنتهى إلى أمرنا ونهٌنا"

خلك ما ذكر ال لحكمة هو ظنُّ  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َذِلَن َظنُّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]ص :  
 .(ٖ)"الذٌن ال ٌإمنون بالبعث والنشورالكفار الفجار 

ٌمول: أي ظّن أنَّا خلمنا ذلن باطبل ولعبا، ظّن الذٌن كفروا باهلل فلم  لال الطبري:" 
ُدوه، ولم ٌعرفوا عظمته، وأنه ال ٌنبؽً أن ٌَْعبَث، فٌتٌمنوا بذلن أنه ال ٌخلك شٌبا باطبل"  .(ٗ)ٌَُوّحِ

 .(٘)أي : الذٌن ال ٌرون بعثا وال معادا وإنما ٌعتمدون هذه الدار فمط" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)وهذا دلٌل على أن هللا تعالى ٌعذب الكفار بالظن الباطل" لال السمعانً:" 
ٌْنَا اَل ٌُْرَجعُوَن{  لال الزجاج:"  أعلمهم هللا أنه ٌعذبهم علً الظن، وكذلن: }َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَ

، وإنما لٌل لهم هذا ألنهم جحدوا البعث، ودلٌل هذا لوله: }أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْمنَاُكْم [5ٖ]المصص : 
ٌْنَا اَل تُْرَجعُوَن{ ]المإمنون :  [، إذا لم ٌكن رجعة لم ٌكن فصل بٌن الفاجر َ٘ٔٔعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَ

 .(2)والبر"
ٌٌْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا ِمَن ا  [، أي:" فوٌل للكفار من عذاب النار 2ٕلنَّاِر{ ]ص : لوله تعالى:}فََو

 .(1)ٌوم المٌامة"
 .(5)ٌعنً: من نار جهنم" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أي : وٌل لهم ٌوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

اِلَحاِت  اِر }أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اِْلَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن َكاْلفُجَّ
 [7ٕ({ ]ص : 7ٕ)

 التفسٌر: 
أنجعل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن فً األرض، أم نجعل أهل التموى المإمنٌن 

عند هللا، بل  كؤصحاب الفجور الكافرٌن؟ هذه التسوٌة ؼٌر البمة بحكمة هللا وُحْكمه، فبل ٌستوون
 ٌثٌب هللا المإمنٌن األتمٌاء، وٌعالب المفسدٌن األشمٌاء.

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اأْلَْرِض{ ]ص :   لوله تعالى:}أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٔٔ)[ أي:" أنجعل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن فً األرض"1ٕ

ٌمول: أنجعل الذٌن صدلوا هللا ورسوله وعملوا بما أمر هللا به، وانتهوا  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)عما نهاهم عنه  كالذٌن ٌشركون باهلل وٌعصونه وٌخالفون أمره ونهٌه"

                                                           

 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕ٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٙ/2تفسٌر ابن كثبر:  (٘)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .]بتصرؾ[٘٘ٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٙ/2تفسٌر ابن كثبر:  (ٓٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)أي: ال نجعل" لال السمعانً:" 
اِر{ ]ص :   التموى المإمنٌن [ أي:" أم نجعل أهل 1ٕلوله تعالى:}أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن َكاْلفُجَّ

 .(ٕ)كؤصحاب الفجور الكافرٌن؟"
}أَْم نَْجعَُل{ الذٌن اتموا هللا بطاعته ورالبوه، فحذروا معاصٌه لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٖ)كالكفار المنتهكٌن حرمات هللا"
أي: المإمنٌن كالكفار، وٌمال: المراد بالمتمٌن ها هنا أصحاب رسول  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)هللا، ولٌل: بنو هاشم وبنو المطلب، والفجار هم وجوه المشركٌن وسادتهم"
الؽرض: أنه ال ٌتساوى فً حكمته تعالى المحسن مع المسًء، وال البرُّ  لال الصابونً:" 

 .(٘)والجزاء، وفٌها أٌضاً وعٌد ووعٌد"مع الفاجر، ففً اآلٌة استدالل على الحشر 
أي : ال نفعل ذلن وال ٌستوون عند هللا ، وإذا كان األمر كذلن فبل بد من  لال ابن كثٌر:" 

دار أخرى ٌثاب فٌها هذا المطٌع وٌعالب فٌها هذا الفاجر، وهذا اإلرشاد ٌدل العمول السلٌمة 
والفطر المستمٌمة على أنه ال بد من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباؼً ٌزداد ماله وولده 

لن ونرى المطٌع المظلوم ٌموت بكمده فبل بد فً حكمة الحكٌم العلٌم العادل ونعٌمه وٌموت كذ
الذي ال ٌظلم مثمال ذرة من إنصاؾ هذا من هذا. وإذا لم ٌمع هذا فً هذه الدار فتعٌن أن هنان 

 .(ٙ)داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة"
 

 المرآن
ٌَْن ُمبَاَرٌن  بَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتََذكََّر أُولُو اِْلَْلبَاِب )}ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ  [7ٕ({ ]ص : 7ِٕلٌَدَّ

 التفسٌر: 
كتاب أنزلناه إلٌن مبارن; لٌتفكروا فً آٌاته، وٌعملوا  -أٌها الرسول-هذا الموحى به إلٌن 

 بهداٌاته ودالالته، ولٌتذكر أصحاب العمول السلٌمة ما كلفهم هللا به.
ٌَْن ُمبَاَرٌن{ ]ص :  لوله تعالى:}ِكتَابٌ   أٌها -[، أي:" هذا الموحى به إلٌن 5ٕأَْنَزْلنَاهُ إِلَ
 .(2)كتاب أنزلناه إلٌن مبارن" -الرسول
ٌِْه َوَسلَّم: وهذا المرآن }ِكتَاٌب لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ٌَْن{ ٌا دمحم }ُمبَاَرٌن{"  .(1)أَنزْلنَاهُ إِلَ
 .(5)أي: هذا كتاب أنزلناه إلٌن مبارن" السمعانً:"لال  
فسماه بالبركة لٌعلموا بذلن أنه ٌدلهم على النجاة وٌنالون  لال الحارث المحاسبً:" 

 .(ٓٔ)باتباعه الزلفى والكرامة"
بَُّروا آٌَاتِِه{ ]ص :   [، أي:" لٌتفكروا فً آٌاته، وٌعملوا بهداٌاته 5ٕلوله تعالى:}ِلٌَدَّ
 .(ٔٔ)ودالالته"
ٌمول: لٌتدبَّروا ُحَجج هللا التً فٌه، وما شرع فٌه من شرابعه، فٌتعظوا  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)وٌعملوا به"

                                                           

 .1ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .ٕ٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٖٙ/2تفسٌر ابن كثبر:  (ٙ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .2ٕ٘فهم المرآن:  (ٓٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)المعنى: هذا كتاب لٌفكروا فً آٌاته، وفً أدبار أمورهم، أي: عوالبها" لال الزجاج:" 
 .(ٔ)عوالبها"
 .(ٕ)أي: لٌتدبروا وٌتفكروا فً آٌاته" لال السمعانً:" 
 تدبر اآلٌات: لال الزمخشري:" 

التفكر فٌها، والتؤمل الذي ٌإدى إلى معرفة ما ٌدبر ظاهرها من التؤوٌبلت الصحٌحة والمعانً 
الحسنة، ألن من التنع بظاهر المتلّو، لم ٌحل منه بكثٌر طابل، وكان مثله كمثل من له لمحة 

 .(ٖ)درور ال ٌحلبها، ومهرة نثور ال ٌستولدها"
ر أنه أنزله للتذكر والتفكر فٌه وخص بالتفكٌر والتذكر فؤخب لال الحارث المحاسبً:" 

 .(ٗ)أهل العمول أولً األلباب"
لال الحسن البصري : "وهللا ما تََدبُّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، حتى إن أحدهم 

 .(٘)لٌمول : لرأت المرآن كله ما ٌرى له المرآُن فً خلك وال عمل"
المرآن عبٌد وصبٌان لم ٌؤتوه من لبل وجهه، ال لال: " تعلم هذا  -أٌضا-وعن الحسن

[ وما تدبر 5ٌٕدرون ما تؤوٌله ، لال هللا تعالى }كتاب أنزلناه إلٌن مبارن لٌدبروا آٌاته{ ]ص: 
آٌاته إال اتباعه بعلمه، وإن أولى الناس بهذا المرآن من اتبعه، وإن لم ٌكن ٌمرإه، ثم ٌمول أحدكم: 

ت المراء تفعل هذا؟ ما هإالء بالمراء وال الحكماء وال الحلماء، ال تعال ٌا فبلن، ألاربن متى كان
 .(ٙ)أكثر هللا فً الناس أمثالهم"

بَُّروا آٌاته»ولرأ أبو جعفر وعاصم:   .(2)بالتاء، بمعنى: لتتدبره أنت ٌا دمحم وأتباعن« لتَدَّ
كر أصحاب العمول السلٌمة [، أي:" ولٌتذ5ٕلوله تعالى:}َوِلٌَتََذكََّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]ص :  

 .(1)ما كلفهم هللا به"
ٌمول: ولٌعتبر أولو العمول والِحَجا ما فً هذا الكتاب من اآلٌات،  لال الطبري:" 

فٌرتدعوا عما هم علٌه ممٌمٌن من الضبللة، وٌنتهوا إلى ما دلهم علٌه من الرشاد وسبٌل 
 .(5)الصواب"
 .(ٓٔ)أي : ذوو العمول وهً األلباب ، جمع لب ، وهو العمل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)عن السدّي :"}أُولُو األْلبَاِب{، لال: أولو العمول من الناس" 
 .(ٕٔ)أي: ذوو العمول" لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)لال الحسن فً لوله: }أولو األلباب{:"عاتبهم، ألنه أحبهم"
 [:5ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]

 على كل من حكم وال عدل فً ؼٌر الشرع اإللهً.وجوب الحكم بالعدل  -ٔ
 حرمة اتباع الهوى لما ٌفضً إلٌه بالعبد إلى الهبلن والخسار. -ٕ
 تمرٌر البعث والجزاء. -ٖ
 إبطال ظن من ٌظن أن الحٌاة الدنٌا خلمت عبثاً وباطبل. -ٗ

                                                           

 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .5ٓ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .2ٕ٘فهم المرآن:  (ٗ)
 .ٗٙ/2رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٕٔرواه عنه الماسم بن سبلم فً فضابل المرآن:  (ٙ)
 .5ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٔٔ/ٕٔالطبري: تفسٌر  (5)
 .ٖٙ/2تفسٌر ابن كثبر:  (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕٔأخرجه الطبرس:  (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)
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 تنزٌه الرب تعالى عن العبث والظلم. -٘
 التدبر والتذكر.فضٌلة العمول لمن استعملها فً  -ٙ
 بركة المرآن ال تفارله أبداً وما طلبها أحد إال وجدها. -2

 المرآن
اٌب ) ٌَْماَن نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ  [ٖٓ({ ]ص : ٖٓ}َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَ

 التفسٌر: 
ه كان كثٌر ووهبنا لداود ابنه سلٌمان، فؤنعمنا به علٌه، وألررنا به عٌنه، نِْعم العبد سلٌمان، إن

 الرجوع إلى هللا واإلنابة إلٌه.
ٌَْماَن{ ]ص :   [، أي:" ووهبنا لداود ابنه سلٌمان، ٖٓلوله تعالى:}َوَوَهْبنَا ِلَداُووَد ُسلَ

 .(ٔ)فؤنعمنا به علٌه، وألررنا به عٌنه"
ٌَْماَن{ ابنه ولدا" لال الطبري:"   .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره }َوَوَهْبنَا ِلَداُوَد ُسلَ
ابن كثٌر:" ٌمول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سلٌمان ، أي : نبٌا كما لال : } لال  

ٌَْماُن َداُوَد { أي : فً النبوة وإال فمد كان له بنون ؼٌره ، فإنه لد كان عنده مابة امرأة  َوَوِرَث ُسلَ
 .(ٖ)حرابر"
اٌب{ ]ص :   لعبد سلٌمان، إنه كان كثٌر [، أي:" نِْعم آٖلوله تعالى:}نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

 .(ٗ)الرجوع إلى هللا واإلنابة إلٌه"
 .(٘)المعنى: نعم العبد سلٌمان إنه أواب كثٌر الرجوع" لال الزجاج:" 
ٌمول: نعم العبد سلٌمان، إنه رجاع إلى طاعة هللا تّواب إلٌه مما ٌكرهه  لال الطبري:" 

 .(ٙ)منه. ولٌل: إنه ُعنًِ به أنه كثٌر الذكر هلل والطاعة"
لال ابن كثٌر:" ثناء على سلٌمان ، علٌه السبلم ، بؤنه كثٌر الطاعة والعبادة واإلنابة إلى  

 .(2)هللا عز وجل "
 .(1)عبده سلٌمان }نعم العبد{، }إنه أواب{، ٌعنً: مطٌع" وهذا ثناء على لال مماتل:" 
ألنه كان أّوابا إلى هللا، راجعا إلٌه فً جمٌع األحوال فى النعمة بالشكر،  لال المشٌري:" 

 .(5)وفً المحنة بالصبر"
علل كونه ممدوحا بكونه أّوابا رجاعا إلٌه بالتوبة. أو مسبحا مإّوبا  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)للتسبٌح مرجعا له، ألن كل مإّوب أّواب"
 .(ٕٔ)وروي عن السدي مثله .(ٔٔ)األواب: المسبّح" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)كان مطٌعًا هلل كثٌر الصبلة" لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)لد ٌكون فً الصبلة والذكر"« المسبِّح»و لال الطبري:" 

                                                           

 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .5ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (5)
 .5ٔ/ٗالككشاؾ:  (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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لال له : ٌا بنً ما أحسن؟ لال :  -علٌه السبلم-لال مكحول: "لما وهب هللا لداود سلٌمان  
سكٌنة هللا وإٌمان. لال : فما ألبح ؟ لال : كفر بعد إٌمان. لال : فما أحلى ؟ لال : روح هللا بٌن 

 عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. لال داود علٌه عباده. لال : فما أبرد ؟ لال : عفو هللا
 .(ٔ)السبلم : فؤنت نبً "

 
 المرآن

افِنَاُت اْلِجٌَاُد ) ِ الصَّ ًّ ٌِْه بِاْلعَِش  [ٖٔ({ ]ص : ٖٔ}إِْذ ُعِرَض َعلَ
 التفسٌر: 

اذكر حٌن ُعِرضت علٌه عصًرا الخٌول األصٌلة السرٌعة، تمؾ على ثبلث لوابم وترفع الرابعة; 
 لنجابتها وخفتها، فما زالت تُعرض علٌه حتى ؼابت الشمس.

لال ابن كثٌر:" أي : إذ عرض على سلٌمان فً حال مملكته وسلطانه الخٌل  
 .(ٕ)الصافنات"

ٌمول تعالى ذكره: إنه تواب إلى هللا من خطٌبته التً أخطؤها، إذ عرض  لال الطبري:"
افِنَاُت اْلِجٌَ  جمع الصافن من الخٌل، واألنثى: «: الصافنات»اُد{، وعلٌه بالعشً الصافنات، }الصَّ

راع، واحدها: جواد"  .(ٖ)صافنة، وأما الجٌاد، فإنها الّسِ
افِنَاُت{ ]ص :    [، لوالن:ٖٔوفً معنى:}الصَّ

أنها الخٌل المابمة على ثبلث لوابم، ولد ألامت األخرى على طرؾ الحافر من ٌد أو أحدهما : 
، واختاره الزجاج، (ٙ)، وٌحٌى بن سبلم(٘)، وابن زٌد(ٗ)مجاهدرجل وإلى هذا المعنى ذهب 
، لال (2)صافنة، ألنها كؤنها تراوح بٌن لوابمها" -إذا ولفت  -ولال: " الخٌل أكثر ما تمؾ 

 :(1)الشاعر
 ألؾ الّصفون فما ٌزال كؤنّه ... مّما ٌموم على الثبّلث كسٌرا

 .(5)ُصفُون الفرس: َرْفع إحدى ٌدٌه حتى ٌكون على طرؾ الحافر" لال مجاهد:"
أن تموم على ثبلث، وترفع «: الصَّْفن»الخٌل والبؽال والحمٌر تَْصِفن، و لال ابن زٌد:" 

 .(ٓٔ)رجبل واحدة حتى ٌكون طرؾ الحافر على األرض"
صلى -ومنه ما روي عن النبً  .أنها الخٌل المابمة، سواء كانت على ثبلث أو ؼٌر ثبلثالثانً : 

أي:  ،(ٔٔ)«من سره أن ٌموم الرجال له صفوفاً فلٌتبوأ ممعده من النار»أنه لال :  -هللا علٌه وسلم
 :(ٖٔ)، وأنشد لول النابؽة(ٕٔ)ٌدٌمون له المٌام. حكاه لطرب

 لنا لُبَّةٌ َمْضروبة بِفنابها ... ِعتاُق الَمهارى والجٌاد الصَّوافِنُ 

                                                           

 .ٗٙ/2ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: رواه  (ٔ)
 .ٗٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٖٔ/ٕٔتفسٌرالطبري:  (ٖ)
 .2ٗ٘، وتفسٌر مجاهد: 5ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .22ٖ/ٔانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٗمعانً المرآن:  (2)
شرح شواهد »( ، و ٖ٘ٙ/ ٕ« )أمالً ابن الحاجب»( ، و 12ص: )« األزهٌة»فً البٌت ببل نسبة (1)

( ، وٌنظر: 1ٖٔ/ ٔ« )مؽنً اللبٌب»( )صفن( ، و 1ٕٗ/ ٖٔ« )لسان العرب»( ، و 2ٕ5/ ٕ« )المؽنً
 .(ٖٗ٘/ ٘« )الدر»( ، و 11ٖ/ 2« )البحر المحٌط»( ، و 1ٕٗ/ ٕ« )الكشاؾ»
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٖٔ/ٕٔالطبري:  أخرجه (ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .5ٖٔ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 5ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
، تفسٌر المرطبً: 11ٖ/2، والبحر المحٌط: 2ٓٙ/ٗ، والدر المصون:5ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)

 ، والبٌت لٌس فً دٌوان الذبٌانً وال الجعدي.5ٖٔ/٘ٔ
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 .(ٔ)"}الصافنات{، لال: الخٌل"عن السدّي:  
 .(ٕ)لال ابن زٌد: "الصافنات: الخٌل" 
 .(ٖ)ٌعنً: الخٌل، وُصفونها: لٌامها وبَْسطها لوابمها" لال لتادة:" 

 :(ٗ)[، وجهانٖٔ}اْلِجٌَاُد{ ]ص : وفً لوله تعالى:
صفات أحدهما : أنها الطوال العناق مؤخوذ من الجٌد وهو العنك ألن طول أعناق الخٌل من 

 فراهتها .
 .(٘)الثانً : أنها السرٌع ، لاله مجاهد

 .(ٙ)لال الماوردي:" سمً بذلن ألنه ٌجود بالركض"
 .(2)لال ابن زٌد: " وكانت لها أجنحة" 
 .(1)أخرجها الشٌطان لسلٌمان، من مرج من مروج البحر" لال ابن زٌد:" 

 .(5)كانت عشرٌن فرسا ذات أجنحة" لال ابراهٌم:"
، لالت: "لدم رسول هللا -رضً هللا عنها-سلمة بن عبد الرحمن عن عابشةعن أبً 

وفً سهوتها ستر فهبت الرٌح فكشفت ناحٌة الستر عن بنات  -أو خٌبر  -ملسو هيلع هللا ىلص من ؼزوة تبون 
فمال : "ما هذا ٌا عابشة ؟" لالت : بناتً. ورأى بٌنهن فرسا له جناحان من  -لُعَب  -لعابشة 
ل : "ما هذا الذي أرى وسطهن ؟" لالت : فرس. لال : "وما هذا الذي علٌه ؟" لالت : رلاع فما

جناحان لال : "فرس له جناحان ؟!" لالت : أما سمعت أن لسلٌمان خٌل لها أجنحة ؟ لالت : 
 .(ٓٔ)فضحن حتى رأٌت نواجذه ملسو هيلع هللا ىلص"

 المرآن
ٌِْر عَ  ًَّ فََطِفَك ْٕٖن ِذْكِر َربًِّ َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب )}فَمَاَل إِنًِّ أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخ ( ُردُّوَها َعلَ

 [ٖٖ-ٕٖ({ ]ص : َٖٖمْسًحا بِالسُّوِق َواأْلَْعنَاِق )
 التفسٌر: 

ًَّ الخٌل التً  فمال: إننً آثرت حب المال عن ذكر ربً حتى ؼابت الشمس عن عٌنٌه، ُردُّوا عل
ٌضرب سٌمانها ورلابها بالسٌؾ; لربة هلل، ألنها كانت  ُعرضت من لبل، فردت علٌه، فشرع

 سبب فوات صبلته. وكان التمرب بذبح الخٌل مشروعاً فً شرٌعته.
ٌِْر َعْن ِذْكِر َربًِّ{ ]ص :   [، أي:" فمال: إننً ٕٖلوله تعالى:}فَمَاَل إِنًِّ أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخ

 .(ٔٔ)آثرت حب المال عن ذكر ربً"
ول: إنً أحببت حب الخٌر حتى سهوت عن ذكر ربً وأداء فرٌضته،  ٌم لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)ولٌل: إن ذلن كان صبلة العصر"
ٌِْر{ ]ص : وفً    [، وجهان من التفسٌر:ٕٖلوله تعالى:}ُحبَّ اْلَخ

 .(ٔ)، ومماتل(ٗٔ)-فً رواٌة اسباط عنه-، والسدي(ٖٔ)أحدها : ٌعنً: حب المال، لاله مجاهد

                                                           

 .5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٔ-5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .(5ٖٕٗسنن أبً داود برلم )(ٓٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٖ(:ص2ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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 . (ٕ)لاله السديالثانً : حب الخٌل. 
 . (ٖ): الخٌل"-فً كبلم العرب-الخٌر  لال الفراء:"

 .(ٗ)وسمٌت الخٌل: الخٌر، لما فٌها من المنافع" لال السجستانً:"
أي: مبلزم لها . (٘)«الخٌر معمود بنواصً الخٌل إلى ٌوم المٌامة» -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنه لول النبً :

 كؤنه معمود فٌها.
 .(ٙ)، بالتصرٌح بالتفسٌر«إنً أحببت حب الخٌل» مسعود:وفً لراءة ابن 

 .(2)حكاه الماورديالثالث : حب الدنٌا، 
  ثبلثة وجوه من التفسٌر: [،ٕٖلوله تعالى:}َعْن ِذْكِر َربًِّ{ ]ص : وفً  

 . (ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1)أحدهما : عن صبلة العصر، لاله علً بن ابً طالب
 .(ٕٔ)عن صبلة العصر وحدها" بدهللا:"لال سهل بن ع 
 .(ٖٔ)ٌعنً: عن الصَّبلّة، صبلة العصر خاصة" لال ٌحٌى:" 
ًّ بن أبً طالب، عن الصبلة الوسطى، فمال: عن أبً   هباء البكري لال: "سؤلت عل الصَّ

 .(ٗٔ)هً العصر، وهً التً فُتِن بها سلٌمان بن داود"
 .(٘ٔ)الصبلة الوسطى صبلة العصر التً فرط فٌها سلٌمان" وفً رواٌة:" 
عن الصبلة الوسطى فمال  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال: سبل رسول هللا -كرم هللا وجهه-وروي عن علً  

 .(ٙٔ)":"هً صبلة العصر التً فرط فٌها
ذكر ؼٌر واحد من السلؾ والمفسرٌن أنه اشتؽل بعرضها حتى فات  لال ابن كثٌر:" 

ة العصر والذي ٌمطع به أنه لم ٌتركها عمدا بل نسٌانا كما شؽل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الخندق ولت صبل
عن صبلة العصر حتى صبلها بعد الؽروب وذلن ثابت فً الصحٌحٌن من ؼٌر وجه ، من ذلن 
عن جابر لال : جاء عمر ، رضً هللا عنه ٌوم الخندق بعد ما ؼربت الشمس فجعل ٌسب كفار 

ش ، وٌمول : ٌا رسول هللا ، وهللا ما كدت أصلً العصر حتى كادت الشمس تؽرب. فمال لرٌ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "وهللا ما صلٌتها" فمال : فممنا إلى بُْطَحان فتوضؤ للصبلة وتوضؤنا لها فصلى 

 .(2ٔ)العصر بعد ما ؼربت الشمس ثم صلى بعدها المؽرب
تهم تؤخٌر الصبلة لعذر الؽزو والمتال. والخٌل تراد للمتال. وٌحتمل أنه كان سابؽا فً مل

ولد ادعى طابفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلن بصبلة الخوؾ ومنهم من ذهب إلى 
ذلن فً حال المساٌفة والمضاٌمة ، حٌث ال ٌمكن صبلة وال ركوع وال سجود كما فعل الصحابة 

                                                                                                                                                                      

 .ٗٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .٘ٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٖ)
 .2ٙؼرٌب المرآن:  (ٗ)
، وصحٌح ٕٕٔ/ٕ(:ص2ٓٗ، مسند ابن ابً شٌبة)55ٔ/ٕ(:صٖٕٓٗسنن سعٌد بن منصور) (٘)

» :2ٕٓ/ٗ(:صٖٗٗٙ. وفً رواٌة البخاري)5ٖٕ/ٕ(:ص21ٕٙ، وسنن ابن ماجة)5ٖٗٔ/ٖ(:ص12ٖٔمسلم)
 «.الخٌل فً نواصٌها الخٌر إلى ٌوم المٌامة»
 .2ٙ/ٗأحكام المرآن البن العربً:  (ٙ)
 .5ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .5ٕ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .5ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٗٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٕٖٔتفسٌر التستري:  (ٕٔ)
 .ٖٙٔالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٕٙ٘ٗكنز العمال) (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٖ(:ص5ٓ1ٖٗوانظر: جامع االحادٌث) "مسدد وضعؾ".. 1٘5/٘(:صٖٙ٘ٗٔكنز العمال) (ٙٔ)
 .(ٖٔٙ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٔٔٗصحٌح البخاري برلم )(2ٔ)
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مول عن مكحول واألوزاعً وؼٌرهما واألول ألرب ; رضً هللا عنهم فً فتح تستر ، وهو من
ًَّ فََطِفَك َمْسًحا بِالسُّوِق َواألْعنَاِق {"  .(ٔ)ألنه لال بعدها : } ُردُّوَها َعلَ

 .(ٕ)الثانً : عن ذكر هللا تعالى، لاله ابن عباس
آثرت حب الخٌر على ذكر هللا، وكان سلٌمان لهٌبته ال ٌجسر علٌه  لال الزجاج:أي:" 

حتى ٌنبه لولت صبلة، ولست أدري هل كانت صبلة العصر مفروضة فً ذلن الولت أم ال،  أحد
 .(ٖ)فٌه" –جل وعز  -إال أن اعتراضه الخٌل لد شؽله حتى جاز ولت ٌذكر هللا 

فً اآلٌة للتعلٌل; أي: أحببتها حبا ناشبا عن ذكرى لربً، فلوال الذكر  «عن»أن الحرؾ الثالث: 
 .(ٗ)ما أحببت الخٌل وال أعددتها; ألن هواي فً طاعة هللا، والجهاد فً سبٌله

ما أحب الخٌل لذاتها، وإنما كان الباعث له  -علٌه السبلم  -أنه  -وهللا أعلم  -الصحٌح  
 للجهاد فً سبٌل هللا. وهللا أعلم. ألنها كانت -عز وجل  -هو ذكر هللا 

لد ٌحب اإلنسان شٌبا وهو ٌتمنى أال ٌحبه، كالمرٌض الذي ٌشتهى ما  لال المراؼً:" 
ٌزٌد مرضه، والوالد الذي ٌحب ولده السًء السٌرة والخلك، ولد ٌحب شٌبا وهو ٌرى أن من 

، فسلٌمان علٌه السبلم المصلحة أن ٌحبه، ومن الخٌر أن ٌزداد شؽفه به، وتلن هى ؼاٌة المحبة
ٌمول: إنى أحب حبى لهذه الخٌل، وتلن المحبة إنما حصلت عن ذكر ربى وأمره ال عن الشهوة 

 .(٘)والهوى"
علٌه  -أن سلٌمان  -كما ٌرى ابن حزم والرازي وؼٌرهما  -فالصحٌح الذي ال معدل عنه 

لد طلب من جنده أن ٌعرضوا الخٌل علٌه; لٌرى مدى كثرتها ولوتها ولدرتها على  -السبلم 
، والصافنات هً التً «صافنات جٌاد»العدو والثبات فعرضت علٌه، وهً كما وصفها هللا 

بلثة وترفع الرابعة، فتمؾ على ممدم حافرها متهٌبة للعدو إذا حركها تمؾ على لوابمها الث
راكبها، والجٌاد هً: التً تجٌد العدو، وتسرع للماء العدو، كؤنها الرٌح المرسلة، فلما رآها 

على هذه النعمة العظٌمة، ولال فً  -عز وجل  -سلٌمان وأعجب بكثرتها ولوتها، وشكر هللا 
إنً أحببت حب الخٌر عن ذكر ربً، أي: من أجل أن أكون لربً نفسه أو للممربٌن إلٌه: 

 .(ٙ)ذاكرا، والذكر ٌبعث على الشكر، وٌبعث على التفانً فً الخضوع والطاعة"
حتى ؼابت الشمس واختفت عن  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب{ ]ص :  
 .(2)"األنظار

 .(1)ٌمول: حتى توارت الشمس بالحجاب، ٌعنً: تؽٌبت فً مؽٌبها" لال الطبري:" 
 [، لوالن:ٕٖلوله تعالى:}َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب{ ]ص : وفً  

، وجاز اإلضمار لبل الذكر ألنه معلومأحدهما : حتى توارت الشمس بالحجاب، أي: ؼابت، 
، (ٗٔ)، وأبو عبٌدة(ٖٔ)وبه لال الفراء، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، وكعب(ٓٔ)، لتادة(5)وهذا لول ابن مسعود

 .(ٔ)، وابن لتٌبة(ٗٔ)عبٌدة

                                                           

 .٘ٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .1ٕٗم، صٖٕٓٓهـ/ ٕٗٗٔ، ٔلصص المرآن، د. دمحم بكر إسماعٌل، دار المنار، الماهرة، ط(ٗ)
 .1ٔٔ/ٖٕتفسٌر المراؼً:  (٘)
 .1ٕٗم، صٖٕٓٓهـ/ ٕٗٗٔ، ٔلصص المرآن، د. دمحم بكر إسماعٌل، دار المنار، الماهرة، ط(ٙ)
 .ٖ٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (2)
 .5ٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٗٔ/ٕٔالطبري: انظر: تفسٌر  (5)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٖانظر: معانً المرآن:  (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)توارت الشمس من وراء ٌالوتة خضراء، فخضرة السماء منها" لال ابن مسعود:" 
 .(ٖ)الحجاب: جبل دون ق بمسٌرة سنة تؽرب الشمس من ورابه" لال مماتل:" 
حتى َدلََكْت براح. لال لتادة: فوهللا ما  :"َحتَّى تََواَرت بِاْلِحَجاِب{، لالعن لتادة، لوله:} 

 .(ٗ)نازعته بنو إسرابٌل وال كابروه، ولكن ولوه من ذلن ما واله هللا"
، (٘)الثانً : توارت الخٌل بالحجاب، أي: شؽلت بذكر ربها إلى تلن الحال، حكاه ابن عٌسى

 .(ٙ)والنحاس
 .(2)فٌه"لال الماوردي:" والحجاب اللٌل ٌسمى حجاباً ألنه ٌستر ما 

طل ٌستعرض الخٌل حتى توارت الخٌل  –علٌه السبلم  -فالمعنى: أن النبً سلٌمان 
بالحجاب، أي: استترت بظلمة اللٌل. ولٌل: حتى توارت الشمس بالحجاب، وهو اللٌل الذي 

 سترها عن األبصار. وأٌما كان فإن المآل واحد.
{ ]ص :   ًَّ ًّ  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}ُردُّوَها َعلَ  .(1)"لال سلٌمان ردُّوا هذه الخٌل عل
 .(5)ٌعنً: كروها علً" لال مماتل:" 
، فشؽلتنً عن الصبلة،  لال الطبري:"  ًّ ًّ الخٌل التً عرضت عل ٌمول: رّدوا عل

" ًّ  .(ٓٔ)فكروها عل
{، لال: الخٌل"  ًَّ  .(ٔٔ)عن السدّي: "}ُردُّوَها َعلَ
[، أي:" فشرع ٌضرب سٌمانها َٖٖواأْلَْعنَاِق{ ]ص : لوله تعالى:}فََطِفَك َمْسًحا بِالسُّوِق  

 .(ٕٔ)ورلابها بالسٌؾ; لربة هلل، ألنها كانت سبب فوات صبلته"
 .(ٖٔ)ٌمول: فجعل ٌمسح منها السوق، وهً جمع الساق، واألعناق" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)ٌمول فجعل ٌمسح بالسٌؾ سولها وأعنالها فمطعها" لال مماتل:" 

إسماعٌل:" ثم طلب سلٌمان ردها إلٌه مرة أخرى فؤخذ ٌمسح بٌده لال د. دمحم بكر 
عز وجل  -الشرٌفة على سولها وأعنالها إعجابا بها وحنوا علٌها، وإٌماء للجند بؤنه لد وهبها هلل 

 .(٘ٔ)"وولفها على الجهاد فً سبٌله -
 لوالن:[، ٖٖوفً لوله تعالى:}فََطِفَك َمْسًحا بِالسُّوِق َواأْلَْعنَاِق{ ]ص :  

 .(ٙٔ)أحدهما : أنه من شدة حبه لها مسح عرالٌبها وأعنالها، لاله ابن عباس
 .(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)الثانً : أنه لما رآها لد شؽلته عن الصبلة ضرب عرالٌبها وأعنالها، لاله الحسن

                                                                                                                                                                      

 .ٖٗٔانظر: تاوٌل مشكل المرآن:  (ٔ)
 .5ٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
(ٗ) . 
 .5ٖ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٔٔٔ/ٙانظر: معانً المرآن:  (ٙ)
 .5ٖ/٘النكت والعٌون:  (2)
 .ٖ٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .5٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗٔ)
 ..1ٖٔ، 1ٖٓم، صٖٕٓٓهـ/ ٕٗٗٔ، ٔلصص المرآن، د. دمحم بكر إسماعٌل، دار المنار، الماهرة، ط(٘ٔ)
 . 5ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .5٘ٔ/ٕٔ: انظر: تفسٌر الطبري (1ٔ)
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 ال سعٌد، عن لتادة: "}فََطِفَك َمْسًحا بِالسُّوِق َواألْعنَاِق{، لال: لال الحسن: لال ال وهللاعن  
تشؽلٌنً عن عبادة ربً آخر ما علٌن، لال لولهما فٌه، ٌعنً لتادة والحسن لال: فَكَسؾ 

 .(ٔ)عرالٌبها، وضرب أعنالها"
 .(ٕ)أمر بها فعمرت" ولال الحسن:" 
 .(ٖ)فضرب سولها وأعنالها" لال السدي:" 
ٌِْه َوَسلَّم لم  لال الطبري: ولول ابن عباس "  ًّ هللا َصلَّى هللا َعلَ أشبه بتؤوٌل اآلٌة، ألن نب

ٌكن إن شاء هللا لٌعذب حٌوانًا بالعرلبة، وٌهلن ماال من ماله بؽٌر سبب، سوى أنه اشتؽل عن 
 .(ٗ)صبلته بالنطر إلٌها، وال ذنب لها باشتؽاله بالنظر إلٌها"

ً بل كان نفبلً ألن ترن لال الماوردي:" ولم ٌكن ما اشتؽل عنه من الصبل ة فرضا
ً ٌؤثم  ً لنفسه . والخٌل مؤكولة اللحم فلم ٌكن ذلن منه إتبلفا الفرض عمداً فسك ، وفعل ذلن تؤدٌبا

 .(٘)به"
لال الكلبً : "كانت ألؾ فرس فعرلب تسعمابة وبمً منها مابة. فما فً أٌدي الناس من 

 .(ٙ)الخٌل العتاق من نسل تلن المابة"
وبمً منها مابة فرس فما كان فً أٌدي الناس الٌوم فهً من نسل تلن  لال مماتل:" 
 .(2)المابة"

ابن زٌد عن أبٌه، لال:" كان ٌضرب أعنالها وسولها بالسٌؾ; فمال رسول هللا عن  
 .(1)«"لو بمً منها واحد لكان نسله إلى الٌوم»ملسو هيلع هللا ىلص: 

على ما جاء فً التفسٌر: المطع، وروي أنه ضرب  -ههنا-« المسح» لال الزجاج:" 
سولها وأعنالها، وسوق جمع ساق، مثل دار ودور. ولم ٌكن سلٌمان لٌضرب أعنالها إال ولد 
أباح هللا ذلن، ألنه ال ٌجعل التوبة من الذنب بذنب عظٌم. ولال لوم إنه مسح أعنالها وسولها 

ؽلها إٌاه، أعنً أن ٌمسحها بالماء، وإنما لال ذلن لوم ألن لتلها بالماء وبٌده، وهذا لٌس ٌوجب ش
كان عندهم منكرا. ولٌس ما ٌبٌحه هللا بمنكر، وجابز أن ٌباح ذلن لسلٌمان فً ولته وٌحظر فً 
هذا الولت، ومالن ٌذهب إلى أنه ال ٌنبؽً أن ٌإكل لحم الخٌل والبؽال والحمٌر، لمول هللا عز 

ٌَْل َوا [، ولال فً اإلبل: }ِلتَْرَكبُوا ِمْنَها 1ْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزٌنَةً{ ]النحل : وجل: }َواْلَخ
 .(5)["25َوِمْنَها تَؤُْكلُوَن{ ]ؼافر : 

: "إن هذه المصص إنما ذكرها هللا تعالى عمب لوله سبحانه -فً اآلٌة-لال الفخر الرازي
ْل لَنَا لِطَّنَا لَْبَل ٌَْوِم اْلِحَساِب{ ]ص :  [. وإن الكفار لما بلؽوا من ٙٔوتعالى: }َولَالُوا َربَّنَا َعّجِ

: }اْصبِْر َعلَى َما ٌَمُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص -علٌه السبلم  -السفاهة إلى هذا الحد لال 
اٌب{ ]ص :  ٌِْد إِنَّهُ أَوَّ [. وذكر لصة داود ثم ذكر عمبها لصة سلٌمان، وهذا الكبلم ال 2َٔذا اأْلَ

أتى فً هذه المصة باألعمال الفاضلة،  -علٌه السبلم  -ٌكون البما إال بمولنا: إن سلٌمان 
ة، وصبر على طاعة هللا، وأعرض عن الشهوات واللذات، فلو كان الممصود واألخبلق الحمٌد

فً هذه المواضع أنه ألدم على الكبابر العظٌمة، والذنوب  -علٌه السبلم  -من لصة سلٌمان 
الجسٌمة لم ٌكن ذكر المصة البما بهذا الموضع، فثبت أن كتاب هللا تعالى ٌنادي على هذه 

بطال، بل التفسٌر المطابك للحك وأللفاظ المرآن، والصواب أن األلوال بالرد واإلفساد واإل

                                                           

 .5٘ٔ/ٕٔأخرده الطبري : (ٔ)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5٘ٔ/ٕٔأخرده الطبري : (ٖ)
 .5ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٗ/٘النكت والعٌون: (٘)
 .5ٗ/٘نمبل عن النكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖٙٔ/ٕ(:صٖ٘ٗتفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (1)
 .ٖٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
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فاحتاج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نمول: إن رباط الخٌل كان مندوبا إلٌه فً دٌنهم، كما أنه مندوب إلٌه فً دٌن دمحم 
إلى الؽزو، فجلس وأمر بإحضار الخٌل وأمر بإجرابها، وذكر أنه ال ٌحبها ألمر الدنٌا ونصٌب 

}عن ذكر ربً{، ثم وإنما ٌحبها ألمر هللا تعالى وطلب تموٌة دٌنه، وهو المراد من لوله:  النفس،
أمر بتسٌٌرها حتى توارت بالحجاب، أي ؼابت عن بصره، ثم أمر  -علٌه السبلم  - إنه

الرابضٌن أن ٌردوا تلن الخٌل إلٌه، فلما عادت إلٌه طفك ٌمسح سولها وأعنالها، والؽرض من 
 ر: ذلن المسح أمو

 تشرٌفها وبٌان عزتها لكونها من أعظم األعوان لدفع العدو.   -
 أراد أن ٌظهر أنه فً ضبط السٌاسة والملن متطلع إلى حٌث ٌباشر أكثر األمور بنفسه.  -
أنه كان أعلم بؤحوال الخٌل وأمراضها وعٌوبها، فكان ٌمتحنها وٌمسح سولها وأعنالها،  -

 حتى ٌعلم هل فٌها ما ٌدل على المرض. 
وال ٌلزمنا  -علٌه السبلم  -هذا التفسٌر الذي ذكرناه ٌتفك مع عصمة نبً هللا سلٌمان ف

نسبة شًء من تلن المنكرات المحظورات إلى سلٌمان علٌه السبلم، ثم لال الرازي: وأنا شدٌد 
التعجب من الناس! كٌؾ لبلوا هذه الوجوه السخٌفة مع أن النمل والعمل ٌردها، ولٌس لهم فٌها 

 .(ٔ)ضبل عن حجة؟!"شبهة ف
صبلة العصر بالنسٌان،  -علٌه السبلم  -ولد ذكرنا أن الجمهور اعتذر عن ترن سلٌمان 

 -علٌه السبلم  -ثم ذكرنا حمٌمة هذا األمر، ولمد اعتذر الجمهور مرة أخرى عن ذبح سلٌمان 
للخٌل بؤنه كان لربانا، وكان هذا مشروعا فً دٌنه. لكن لبن سلم للجمهور اعتذارهم عن ترن 

 صبلة العصر بالنسٌان، فبل ٌسلم له ذبح الخٌل ألمور:  -لٌه السبلم ع -سلٌمان 
أن كونه شؽل بها حتى نسً الصبلة، ال ٌدعو إلى التخلص منها بذبحها تمربا أو ؼٌره; ألن  -ٔ

 النسٌان ٌرفع إثم التؤخٌر. 
ن أن فٌه تضٌٌع عدته فً جهاد أعداء هللا، والحفاظ على دٌنه، وهذا ال ٌلٌك من النبً، إذ إ -ٕ

كانت عدة ال ٌستهان بها فً لتال األعداء، وفً ذبحها إضعاؾ لموة ٌحتاج  -ولتها  -الخٌل 
 إلٌها لطعا فً مواجهة أعدابه، وتمكٌن للعدو من نفسه. 

أنه لو كان المراد بمسحه بالسوق واألعناق تمطٌعها الذي ٌتطلب جهدا كبٌرا ومشمة شدٌدة،  -ٖ
ٌعهد إلى بعض رعٌته بهذا، وال ٌحمل نفسه هذه أن  -علٌه السبلم  -لكان ٌكفً سلٌمان 

 بنفسه.  -علٌه السبلم  -المهمة الشالة، أما مسحها بٌده فؤمر سهل، وٌناسب أن ٌباشره 
من أٌن للجمهور دلٌلهم على أن تمرٌب المربان بالخٌل كان مشروعا فً دٌنه؟ فإن لالوا  -ٗ

ًَّ فََطِفَك بؤن الدلٌل هو فعله علٌه السبلم، فٌرد علٌهم بؤن لوله  سبحانه وتعالى: }ُردُّوَها َعلَ
[، لٌس نصا صرٌحا محددا فً الذبح، وإنما ٌحتمل َٖٖمْسًحا بِالسُّوِق َواأْلَْعنَاِق{ ]ص : 

 المسح بالٌد، وهو األظهر فبل ٌصلح دلٌبل لهم. 
أن األرجح فً عود الضمٌر فً "توارت" للخٌل ال للشمس; لذكر الخٌل صرٌحا فً  -٘

الجٌاد"، وألنها األلرب إلى الضمٌر فً الذكر، واألنسب فً عود الضمٌر أن "الصافنات 
 .(ٕ)ٌكون إلى ألرب مذكور

فمولهم: إنه ذبحها وفرق لحمها على الفمراء والمساكٌن; ألنها شؽلته عن صبلة كان 
ٌصلٌها لبل ؼروب الشمس، فهو ضعٌؾ; إذ كٌؾ ٌمضً على هذه الموة الضاربة فٌؤخذها من 

لٌضعها فً بطون الجابعٌن؟ وما ذنب هذه الخٌل؟ هل هً التً أنسته صبلته؟ وهبه مرابطها; 
نسً صبلته، هل فً النسٌان ذنب ٌوجب ذبح الخٌل كلها من أجل أن ٌكفر هللا عنه ذنبه؟ ولم 

ٌؽفر لمن استؽفره من ؼٌر أن ٌتمرب بمثل هذا المربان الذي ٌترتب  -عز وجل  -ذلن وهللا 
ؼنى للجٌش عنها، وهً ال تمل عن الرٌح شؤنا من حٌث إنها تبلحك العدو، علٌه إهدار لوة ال 

                                                           

 .5ٕٖ/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (ٔ)
انظر: عصمة األنبٌاء والرد على الشبه الموجهة إلٌهم، د. دمحم أبو النور الحدٌدي، مطبعة األمانة، الماهرة،  (ٕ)

 .1ٕٖ: 1ٖٓم، ص525ٔهـ/ 55ٖٔ
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وتتوسط جمعه، وتدخل الرعب فً للبه، وتصنع األعاجٌب فً إحراز النصر بإذن هللا عز 
 .(ٔ)وجل؟!

ٌمول ابن حزم فً الرد على هذه الشبهة: "وهذه خرافة مكذوبة سخٌفة باردة، لد جمعت 
نها من اختراع زندٌك ببل شن; ألن فٌها معالبة خٌل ال ذنب لها، أفانٌن من المول، والظاهر أ

والتمثٌل بها وإتبلؾ مال منتفع به ببل معنى، ونسبة تضٌٌع الصبلة إلى نبً مرسل، ثم ٌعالب 
الخٌل على ذنبه، ال على ذنبها، وهذا أمر ال ٌستجٌزه صبً ابن سبع سنٌن، فكٌؾ بنبً 

 .(ٕ)مرسل؟!"
المعنى من كلماته وحروفه، والربط بٌن سابمه فاألحرى أعتماد النص المرآنً ألخذ 

والحمه، فبذلن ٌمكن الوصول إلى المعانً المرادة من كبلمه بتوفٌك هللا وعونه، وهللا هو 
 .الهادي إلى سواء السبٌل

 [:ٖٖ-ٖٓفوابد اآلٌات:]
 من وهب ذلن.الولد الصالح هبة إلهٌة لوالده فلٌشكر هللا تعالى  -ٔ
 الثناء على العبد بالتوبة الفورٌة التً تعمب الذنب مباشرة. -ٕ
 جواز استعراض الحاكم المابد لواته تفمداً لها لما لد ٌحدثه فٌها. -ٖ
إطبلق لفظ الخٌر على الخٌل فٌه تمرٌر أن الخٌل إذا ربطت فً سبٌل هللا كان طعامها  -ٗ

كما فً الحدٌث الصحٌح "الخٌل لثبلثة رهط من وشرابها حسنات لمن ربطها فً سبٌل هللا 
اتخذها نجدة فى سبٌل هللا كان له عسرها وٌسرها واٌم هللا لو لطعت رحابًا فاشتدت شرفًا أو 
شرفٌن هبطت على روضة خضراء ومن اتخذها أشًرا كانت وباالً علٌه ٌوم المٌامة لال فالحمر 

ًٌْرا ٌََرهُ ) لال ما أنزل هللا فٌها شٌبا إال اآلٌة الفاذة: ةٍ َخ ( َوَمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل 2}فََمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل َذرَّ
ا ٌََرهُ ) ةٍ َشرًّ  .(ٖ)[ "1 -2({ اآلٌة ]الزلزلة 1َذرَّ

 المرآن
ٌْنَا َعلَى ُكْرِسٌِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب ) ٌَْماَن َوأَْلمَ َهْب ِلً ُمْلًكا اَل ( لَاَل َرّبِ اْؼِفْر ِلً وَ ٖٗ}َولَمَْد فَتَنَّا ُسلَ

ٌُْث أََصاَب ٌَْٖ٘نبَِؽً ِِلََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب ) ٌَح تَْجِري بِؤَْمِرِه ُرَخاًء َح ْرنَا لَهُ الّرِ ( فََسخَّ
 [ٖٙ-ٖٗ({ ]ص : ٖٙ)

 التفسٌر: 
على نسابه، وكلهن  ولمد ابتلٌنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه شك َولَد، ُوِلد له حٌن ألسم لٌطوفنَّ 

تؤتً بفارس ٌجاهد فً سبٌل هللا، ولم ٌمل: إن شاء هللا، فطاؾ علٌهن جمٌعًا، فلم تحمل منهن إال 
امرأة واحدة جاءت بشك ولد، ثم رجع سلٌمان إلى ربه وتاب، لال: رب اؼفر لً ذنبً، وأعطنً 

كثٌر الجود والعطاء.  -سبحانن-ملًكا عظًٌما خاًصا ال ٌكون مثله ألحد من البشر بعدي، إنن 
 فاستجبنا له، وذللنا الرٌح تجري بؤمره طٌِّعة مع لوتها وشدتها حٌث أراد.

ٌْنَا َعلَى ُكْرِسٌِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب{ ]ص :   ٌَْماَن َوأَْلمَ [، أي:" ولمد ٖٗلوله تعالى:}َولَمَْد فَتَنَّا ُسلَ
 .(ٗ)رجع إلى ربه وتاب"ابتلٌنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه شك َولَد ثم 

ٌَْماَن{، أي: ابتلٌناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه  لال السعدي:"  }َولَمَْد فَتَنَّا ُسلَ
ٌْنَا َعلَى ُكْرِسٌِِّه َجَسًدا{ أي: شٌطانا لضى هللا ولدر أن  بسبب خلل التضته الطبٌعة البشرٌة، }َوأَْلمَ

ً مدة فتنة سلٌمان،  }ثُمَّ أَنَاَب{ سلٌمان إلى هللا ٌجلس على كرسً ملكه، وٌتصرؾ فً الملن ف
 .(٘)تعالى وتاب"

                                                           

 .1ٕٗانظر: لصص المرآن، د. دمحم بكر إسماعٌل:  (ٔ)
 .ٙٔ/ٗملل والنحل: الفصل فً ال (ٕ)
 .( : فٌه جماعة لم أعرفهمٙٙ/ٖ( . لال الهٌثمى )2ٖٓٗ، رلم ٖٕٕ/ٗأخرجه الطبرانى فى األوسط )(ٖ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (٘)



ٔٗٓ 
 

ٌمول تعالى ذكره: ولمد ابتُلٌنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه جسدا شٌطانا  لال الطبري:" 
 .(ٔ)متمثبل بإنسان، }ثُمَّ أَنَاَب{ سلٌمان، فرجع إلى ملكه من بعد ما زال عنه ملكه فذهب"

: شٌطان، -ههنا–: امتحنا، وأكثر ما جاء فً التفسٌر أن }جسدا{ }فتنا{ لال الزجاج:" 
وكان شٌطان تصور فً صورته وجلس مجلسه، وكان أمره ٌنفذ فً جمٌع ما كان ٌنفذ فٌه أمر 

 .(ٕ)سلٌمان، خبل نساء سلٌمان، إلى أن رد هللا علٌه ملكه"
اختبرنا سلٌمان فابتلٌناه، وٌمال: ألمٌناه فً الفتنة، ذهب أكثر  لال السمعانً:اي:" 

 .(ٖ)المفسرٌن إلى أن الجسد الذي ألمً على كرسً سلٌمان هو صخر الجنً"
لال: "أراد سلٌمان  -رضً هللا عنهما-وبسند لوي، عن ابن عباس أخرج ابن أبً حاتم  

ت امرأته، وكانت أحب نسابه إلٌه فجاء علٌه السبلم أن ٌدخل الخبلء فؤعطى الجرادة خاتمه وكان
الشٌطان فً صورة سلٌمان فمال لها: هاتً خاتمً فؤعطته فلما لبسه دانت له الجن واإلنس 
والشٌاطٌن، فلما خرج سلٌمان علٌه السبلم من الخبلء لال لها: هاتً خاتمً فمالت: لد أعطٌته 

ٌؤتً أحدا ٌمول: أنا سلٌمان إال كذبه سلٌمان لال: أنا سلٌمان لالت: كذبت لست سلٌمان فجعل ال 
حتى جعل الصبٌان ٌرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلن عرؾ أنه من أمر هللا عز وجل ولام 
الشٌطان ٌحكم بٌن الناس فلما أراد هللا تعالى أن ٌرد على سلٌمان علٌه السبلم سلطانه ألمى فً 

علٌه السبلم فمالوا لهن أٌكون من  للوب الناس إنكار ذلن الشٌطان فؤرسلوا إلى نساء  سلٌمان
سلٌمان شًء؟ للنا: نعم إنه ٌؤتٌنا ونحن حٌض، وما كان ٌؤتٌنا لبل ذلن فلما رأى الشٌطان أنه لد 
فطن له ظن أن أمره لد انمطع، فكتبوا كتبا فٌها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسً سلٌمان ثم 

ن على الناس وٌؽلبهم فؤكفر الناس أثاروها ولرءوها على الناس لالوا: بهذا كان ٌظهر سلٌما
سلٌمان فلم ٌزالوا ٌكفرونه وبعث ذلن الشٌطان بالخاتم فدعا سلٌمان علٌه السبلم فمال: تحمل لً 
هذه السمن؟ ثم انطلك إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى باب داره، أعطاه تلن السمكة التً فً 

فإذا الخاتم فً جوفها فؤخذه فلبسه فلما لبسه بطنها الخاتم فؤخذها سلٌمان علٌه السبلم فشك بطنها 
دانت له اإلنس والجن والشٌاطٌن، وعاد إلى حاله، وهرب الشٌطان حتى لحك بجزٌرة من 
جزابر البحر، فؤرسل سلٌمان علٌه السبلم فً طلبه، وكان شٌطانا مرٌدا ٌطلبونه وال ٌمدرون 

من رصاص فاستٌمظ فوثب فجعل ال ٌثبت علٌه حتى وجدوه ٌوما نابما فجاءوا فنمبوا علٌه بنٌانا 
فً مكان من البٌت إال أن دار معه الرصاص فؤخذوه وأوثموه وجاءوا به إلى سلٌمان علٌه 
السبلم، فؤمر به فنمر له فً رخام ثم أدخل فً جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح فً البحر 

 .(ٗ)الشٌطان الذي كان تسلط علٌه" فذلن لوله: ولمد فتنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه جسدا ٌعنً:
 ، على ألوال:-علٌه السبلم-سبب ابتبلء سلٌمانواختلؾ أهل التفسٌر فً  

 .(٘)أحدها : أنه كان لارب بعض نسابه فً بعض الشًء من حٌض أو ؼٌره. لاله الحسن
هذا المول من اإلسرابٌلٌات الباطلة، وهو أنكر األلوال لما فٌه من النٌل من للت: و 

 كرامة األنبٌاء علٌه السبلم.
أنه كانت عنده امرأة، وكان ٌحبها حبا شدٌدا، فخاصم أخوها إلى سلٌمان فً شًء مع الثانً : 

إنسان، فطلبت المرأة من سلٌمان أن ٌمضً ألخٌها; فمال لها: نعم، ولم ٌفعل ذلن، فابتبله هللا 
 .(2)، والسدي(ٙ)تعالى. وهذا لول ابن عباس

الشٌطان الذي كان على كرسٌه ٌمضً بٌن الناس أربعٌن ٌوما لال ابن عباس: "هو 
امرأة ٌمال لها: جرادة، وكان بٌن بعض أهلها وبٌن لوم خصومة  -علٌه السبلم-وكان لسلٌمان 

                                                           

 .55ٔ، 51ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٔٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٕٕٖٗ-ٕٖٔٗ/ ٓٔ(:ص1ٖ٘٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ٘/ٖ، وزاد المسٌر: 5ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .الفرٌابً والحكٌم الترمذي والحاكم، وعزاه إلى 25ٔ-21ٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٙ)
 .55ٔ-51ٔ/!ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:   (2)



ٔٗٔ 
 

فمضى بٌنهم بالحك إال أنه ود أن الحك كان ألهلها فؤوحى هللا تعالى إلٌه: أنه سٌصٌبن ببلء فكان 
  .(ٔ)ؤتٌه من السماء أم من األرض"ال ٌدري ٌ

كان لسلٌمان مبة امرأة، وكانت امرأة منهّن ٌمال لها جرادة، وهً آثر  لال السدي:"
نسابه عنده، وآمنهن عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه، ولم ٌؤتمن علٌه أحد من 

ن خصومة، وأنا أحب أن الناس ؼٌرها; فجاءته ٌوما من األٌام، فمالت: إن أخً بٌنه وبٌن فبل
 .(ٕ)تمضً له إذا جاءن، فمال لها: نعم، ولم ٌفعل، فابتُلً"

أن سلٌمان أمر أال ٌتزوج امرأة إال من بنً إسرابٌل، فتزوج من ؼٌرهم امرأة كانت  الثالث :
  .(ٖ)تعبد ؼٌر هللا، فعالبه هللا بؤن سلبه ملكه. حكاه الزجاج

أن سلٌمان احتجب عن الناس ثبلثة أٌام ال ٌمضً بٌن أحد الرابع : ما حكاه سعٌد بن المسٌب:" 
ولم ٌنصؾ مظلوماً من ظالم، فؤوحى هللا تعالى إلٌه: إنً لم أستخلفن لتحجب عن عبادي ولكن 

 .(ٗ)لتمضً بٌنهم وتنصؾ مظلومهم"
أنه تزوج بامرأة; فعبدت المرأة صنما فً داره من ؼٌر أن ٌشعر سلٌمان بذلن، الخامس : 

 .(ٙ)لال السمعانً:"وهذا لول مشهور" .(٘)شهر بن حوشبفابتبله هللا تعالى لؽفلته. وهذا لول 
حكً عن شهر بن حوشب:" أن سلٌمان سبى بنت ملن ؼزان فً جزٌرة من جزابر 

ه محبتها وهً معرضة عنه تذكر أمر أبٌها ال تنظر إلٌه إال البحر ٌمال لها صٌدون ، فؤلمٌت علٌ
شزراً وال تكلمه إال نزراً ، ثم إنها سؤلته أن ٌضع لها تمثاالً على صورته فصنع لها فعظمته 
وسجدت له وسجد جوارٌها معها ، وصار صنماً معبوداً فً داره وهو ال ٌعلم به حتى مضت 

 .(2)ٌل وعلم به سلٌمان فكسره وحرله ثم ذراه فً الرٌح"أربعون ٌوماً وفشا خبره فً بنً إسراب
شٌطانا، ٌمال له آصفا، فمال له سلٌمان: كٌؾ تفتنون الناس؟ فمال له السادس : ما حكاه مجاهد:" 

آصؾ: أرنً خاتمن أخبرن، فلما أعطاه سلٌمان خاتمه نبذه آصؾ فً البحر، فساح سلٌمان 
 .(5)وبه لال مماتل. (1) وذهب ملكه، ولعد آصؾ على كرسٌه"

كان له ابن، وخافت الشٌاطٌن أن ٌبمى بعد موت أبٌه فٌرثه، فهّموا بمتله، فاستودعه السابع : 
الرٌح فً الهواء لببل تصل إلٌه الشٌاطٌن، فمات الولد، وألمته الرٌح على كرسٌه مٌتا. وهذا 

 .(ٓٔ)بسند ضعٌؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-المول مرفوع إلى النبً
فالفتنة كانت فً خوفه من الشٌاطٌن وتسلٌمه إلى الهواء، وكان األولى  المشٌري:"لال  

 .(ٔٔ)به التوكل وترن االستعانة بالرٌح"
لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ولد لسلٌمان ولد فمال  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة ورد 

، فمال: ٌصل إلٌه الموت، لالوا: فإلى للشٌطان: توارٌه من الموت، لالوا: نذهب به إلى المشرق
المؽرب، لال: ٌصل إلٌه، لالوا: إلى البحار، لال: ٌصل إلٌه الموت، لال: نضعه بٌن السماء 
واألرض، ونزل علٌه ملن الموت، فمال: إنً أمرت بمبض نسمة طلبتها فً البحار وطلبتها فً 

اء جسده حتى ولع على كرسً تخوم األرض فلم أصبها فبٌنا أنا صاعد أصبتها فمبضتها، وج
  .(ٕٔ)سلٌمان، فهو لول هللا }ولمد فتنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه جسدا ثم أناب{"

                                                           

 .الفرٌابً والحكٌم الترمذي والحاكم، وعزاه إلى 25ٔ-21ٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔ)
 .55ٔ-51ٔ/!ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖٖ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٖ)
 .5٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .5٘/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٖٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .5٘/٘نمبل عن: النكت والعٌون:  (2)
 .2ٗ٘تفسٌر مجاهد:  (1)
 .٘ٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .الطبرانً فً األوسط وابن مردوٌه، وعزاه إلى 1ٕٔ-1ٔٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٔٔ)
 .ٌهالطبرانً فً األوسط وابن مردو، وعزاه إلى 1ٕٔ-1ٔٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕٔ)



ٕٔٗ 
 

عن رسول هللا صلى هللا  -رضى هللا عنه -ورد فى الحدٌث الصحٌح ،عن أبى هرٌرةالثامن: ما 
بة امرأة، أو تسع علٌه وسلم لال: " لال سلٌمان بن داود علٌهما السبلم: ألطوفن اللٌلة على ما

وتسعٌن كلهن، ٌؤتً بفارس ٌجاهد فً سبٌل هللا، فمال له صاحبه: إن شاء هللا، فلم ٌمل إن شاء 
هللا، فلم ٌحمل منهن إال امرأة واحدة، جاءت بشك رجل، والذي نفس دمحم بٌده، لو لال: إن شاء 

 . (ٔ)هللا، لجاهدوا فً سبٌل هللا، فرسانا أجمعون"
أشبه بالصواب، فإذا ورد فى السنة الصحٌحة تفسٌرا لآلٌة فبل ٌجوز أن والمول األخٌر  

نفسرها بمصص من اإلسرابلٌات التً ذكرها بعض المفسرٌن. وٌجب أن ٌنمى تفسٌر المرآن من 
 هذه الخرافات التً دخلت علٌنا من إسرابٌلٌات الٌهود وأباطٌلهم. وهللا أعلم.

وهللا أعلم بما كان، وال شن أن اآلٌة  :"-لوالبعد أن ذكر طابفة من األ–لال السمعانً  
 .(ٕ)تدل على أن هللا تعالى لد ألعد على كرسٌه ؼٌره، وسلبه شٌبا كان له"

لال أبو حٌان: " نمل المفسرون فً هذه الفتنة وإلماء الجسد ألواال ٌجب براءة األنبٌاء منها، 
أوضاع الٌهود والزنادلة، ولم ٌبٌن ٌولؾ علٌها فً كتبهم، وهً مما ال ٌحل نملها، وأما هً من 

هللا الفتنة ما هً، وال الجسد الذي ألماه على كرسً سلٌمان. وألرب ما لٌل فٌه: أن المراد بالفتنة 
ألطوفن اللٌلة على سبعٌن امرأة، كل واحدة تؤتً بفارس »كونه لم ٌستثن فً الحدٌث الذي لال: 

ؾ علٌهن، فلم تحمل إال امرأة واحدة، وجاءته بشك ٌجاهد فً سبٌل هللا، ولم ٌمل إن شاء هللا، فطا
والذي نفسً بٌده، لو لال إن شاء هللا لجاهدوا فً سبٌل هللا فرسانا »رجل، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٖ)««أجمعون
فالمراد بموله: ولمد فتنا سلٌمان وألمٌنا على كرسٌه جسدا هو هذا، والجسد الملمى هو 

 .(ٗ)المولود شك رجل"
ٌْنَا َعلَى ُكْرِسٌِِّه َجَسًدا{ ]ص :    :(٘)[، لوالنٖٗوفً لوله تعالى:}َوأَْلمَ

 هو الملن . «:الكرسً»أحدهما : معناه: وجعلنا فً ملكه جسداً ، و
 الثانً : وألمٌنا على سرٌر ملكه جسداً .

 أربعة ألوال: ،«الجسد»وفً هذا 
 .(ٙ)كرسٌه، لاله ابن بحر أحدها : أنه جسد سلٌمان مرض فكان جسده ملمى على

 .(2)ولد ٌوصؾ به المرٌض المضنى فٌمال: كالجسد الملمى" لال المرطبً:" 
الثانً : أنه ولد له ولد فخاؾ علٌه فؤودعه فً السحاب ٌؽذى فً الٌوم كالجمعة، وفً الجمعة 

 .(1)كالشهر وفً الشهر كالسنة ، فلم ٌشعر إال ولد ولع على كرسٌه مٌتاً، لاله الشعبً
                                                           

، 2ٕٙٔ/ٖ(:صٗ٘ٙٔ، وصحٌح مسلم)ٖٓٔ/1(:ص5ٖٙٙ، و)ٕٕ/ٗ(:ص1ٔ5ٕصحٌح البخاري) (ٔ)
 .2ٙ/ٓٔ(:ص55ٓ5ٔ، والسسن الكبرى للبٌهمً)1٘ٗ/ٗ(:ص2٘ٗٗوالسنن الكبرى للنسابً)

وروي عن الممبري: "أن سلٌمان بن داود علٌه السبلم لال: "ألطوفن اللٌلة بمابة امرأة من نسابً فتؤتً  
هن بفارس ٌجاهد فً سبٌل هللا ولم ٌستثن، ولو استثنى لكان فطاؾ على مابة امرأة فلم تحمل امرأة كل امرأة من

إال امرأة واحدة حملت بشك إنسان لال: ولم ٌكن شًء أحب إلى سلٌمان من تلن الشمة، لال: وكان أوالده 
أن تإخر إبنً هذا ثمانٌة ٌموتون فجاء ملن الموت فً صورة رجل فمال له سلٌمان علٌه السبلم: إن استطعت 

أٌام إذا جاءه أجله فمال: ال، ولكن أخبرن لبل موته بثبلثة أٌام، لال لمن عنده من الجن: أٌكم ٌخبىء لً إبنً هذا 
لال أحدهم أنا أخبإه لن فً المشرق لال: ممن تخبإه لال: من ملن الموت، لال: ٌبصره، لال: آخر: أنا أخبإه لن 

ل: سلٌمان علٌه السبلم إن كان شًء فهذا، فلما جاء أجله نظر ملن الموت فً األرض بٌن لرٌنٌن ال ٌرٌان، لا
فلم ٌره فً مشرلها وال فً مؽربها وال شًء من البحار ورآه بٌن لرٌنٌن فجاءه فؤخذه فمبض روحه على كرسً 

 [.1ٕٔ/2المنثور: ] الدر .سلٌمان، فذلن لوله }ولمد فتنا سلٌمان{ وهو لول هللا }وألمٌنا على كرسٌه جسدا{"
 .ٗٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 سبك تخرٌجه. (ٖ)
 .٘٘ٔ/5البحر المحٌط:  (ٗ)
 .5ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .5ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٕٕٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (2)
 .5ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
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ً للولد، فولد له نصؾ إنسان ، فهو كان الجسد الملمى  الثالث : أنه أكثر من وطء جوارٌه طلبا
 .(ٔ)على كرسٌه ، حكاه النماش

 هذه اآلثار من سخافات اإلسرابٌلٌٌن. وهللا أعلم.و 
أن الجسد: الشٌطان الذي كان دفع إلٌه سلٌمان خاتمه، فمذفه فً البحر، وكان ُملن الرابع : 
 .(ٖ)، ومجاهد(ٕ)وهذا لول ابن عباسفً خاتمه. سلٌمان 

 واختلؾ فً اسم امرأته هذه على لولٌن :
 .(٘)، والسدي(ٗ)أحدهما : جرادة ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)الثانً : األمٌنة ، لاله شهر بن حوشب
وكان إذا دخل الحمام وضعه تحت فراشه، ودخل الحمام  ولال سعٌد بن المسٌب : "

ٌوما ووضع خاتمه تحت فراشه، فؤخذه الشٌطان فؤلماه فً البحر، وجلس فً مجلسه على 
 . (2)"فراشه

كٌؾ تفتنون الناس؟ فمال له ولال مجاهد : أن سلٌمان لال لشٌطان ٌمال له آصؾ: " 
مه نبذه آصؾ فً البحر، فساح سلٌمان آصؾ: أرنً خاتمن أخبرن، فلما أعطاه سلٌمان خات

 . (1)"وذهب ملكه، ولعد آصؾ على كرسٌه
وألمً على الشٌطان شبه سلٌمان; لال: فجاء فمعد على كرسٌه وسرٌره،  لال لتادة:"

 .(5)وسلِّط على ملن سلٌمان كله ؼٌر نسابه"
 .(ٓٔ)وحكً عن ابن عباس : "أنه كان ٌؤتٌهن فً حٌضهن"

اإلسرابٌلٌات الباطلة المزورة، والعجب أن بعض المفسرٌن ٌذكر مثل هذا وأمثاله من و
 .هذه األخبار دون أن ٌبٌن بطبلنها

لال اآللوسً: ومن ألبح ما فً هذه األخبار متسلط الشٌطان على نساء نبٌه حتى وطؤهن 
 .(ٔٔ)وهن حٌض هللا أكبر!! هذا بهتان عظٌم، وخطب جسٌم اه ملخصا"

المنكرات ذكر النساء فإن المشهور أن ذلن الجنً لم ٌسلط على من أشد  لال ابن كثٌر:"
نساء سلٌمان بل عصمهن هللا منه تشرٌفاً وتكرٌماً لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد روٌت هذه المصة مطولة عن 
جماعة من السلؾ ، كسعٌد بن المسٌب وزٌد بن أسلم وجماعة آخرٌن وكلها متُلمًّاة من لصص 

 .(ٕٔ)" أعلم بالصوابأهل الكتاب وهللا
لعد آصؾ على كرسٌه، ومنعه هللا نساء سلٌمان، فلم ٌمربهّن، وأنكرنه; لال مجاهد : "

لال: فكان سلٌمان ٌستطعم فٌمول: أتعرفونً أطعمونً أنا سلٌمان، فٌكذّبونه، حتى أعطته امرأة 
البحر ٌوما حوتا ٌطٌب بطنه، فوجد خاتمه فً بطنه، فرجع إلٌه ُملكه، وفر آصؾ فدخل 

 .(ٖٔ)فاّرا"
 واختلؾ فً اسم هذا الشٌطان على أربعة ألوال:

                                                           

 .5ٙ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .52ٔ-5ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .52ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٕٖٗ-ٕٖٔٗ/ ٓٔ(:ص1ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .51ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .52/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .2ٗٗتفسٌر مجاهد:  (2)
 .2ٗ٘تفسٌر مجاهد:  (1)
 .51ٔ-52ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .52/٘حكاه الماوردي فً النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٖروح المعانً:  (ٔٔ)
 .5ٙ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .52ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 .(ٔ)أحدها : أن اسمه صخر ، لاله ابن عباس
ًّ تمثَّل على كرسٌه جسدا" لال ابن عباس:"   .(ٕ)هو صخر الجن
الجسد: الشٌطان الذي كان دفع إلٌه سلٌمان خاتمه، فمذفه فً البحر،  ولال ابن عباس:" 

ًّ صخرا"  .(ٖ)وكان ُملن سلٌمان فً خاتمه، وكان اسم الجن
 .(ٗ)ٌمال له : صخر بن عفٌر بن عمرو بن شرحبٌل، وٌمال إن إبلٌس جده" لال مماتل:" 

 .(٘)الثانً : آصؾ، لاله مجاهد
 .(ٙ)الثالث : حمٌك، لاله السدي

 .(2)، حكاه مماتل أسٌدالرابع : 
 [، ثبلثة وجوه:ٖٗوفً لوله تعالى:}ثُمَّ أَنَاَب{ ]ص : 

 .(1)أحدها : ثم رجع إلى ملكه، لاله الضحان
 .(5)ثم رجع بعد أربعٌن ٌوما إلى ملكه وسلطانه" لال مماتل:" 
بطنها، لال الضحان:" دخل سلٌمان على امرأة تبٌع السمن، فاشترى منها سمكة، فشّك  

فوجد خاتمه، فجعل ال ٌمر على شجر وال حجر وال شًء إال سجد له، حتى أتى ُملكه وأهله، 
 .(ٓٔ)فذلن لوله; }ثُمَّ أَنَاَب{ ٌمول: ثم رجع"

 .(ٔٔ)الثانً : ثم أناب من ذنبه، لاله لتادة
 .(ٕٔ)الثالث : ثم برأ من مرضه ، لاله ابن بحر
[، َٖ٘وَهْب ِلً ُمْلًكا اَل ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي{ ]ص : لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْؼِفْر ِلً 

أي:" لال: رب اؼفر لً ذنبً، وأعطنً ملًكا عظًٌما خاًصا ال ٌكون مثله ألحد من البشر 
 .(ٖٔ)بعدي"

ًّ ذنبً الذي  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لال سلٌمان راؼبا إلى ربه: رّب استر عل
 تعالبنً به }َوَهْب ِلً ُمْلًكا{ ال ٌسلبنٌه أحد كما سلبنٌه لبل هذه أذنبت بٌنً وبٌنن، فبل

 .(ٗٔ)الشٌطان"
 .(٘ٔ)ٌرٌد سخرة الرٌح والشٌاطٌن" لال الفراء:"
علٌهما  -له من الملن ما لم ٌكن له وال ألبٌه داود -عز وجل -فوهب هللا لال مماتل:"

 .(ٙٔ)فزاده الرٌاح والشٌاطٌن بعد ذلن" -السبلم
لّدم االستؽفار على استٌهاب الملن جرٌا على عادة األنبٌاء  الزمخشري:"لال 

والصالحٌن فً تمدٌمهم أمر دٌنهم على أمور دنٌاهم ال ٌَْنبَِؽً ال ٌتسهل وال ٌكون. ومعنى ِمْن 
 .(ٔ)بَْعِدي دونً"

                                                           

 .5ٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .52ٔ-5ٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .52ٔ/ٕٔطبري: انظر: تفسٌر ال (٘)
 .55ٔ-51ٔ/!ٕٔانظر: الطبري:  (ٙ)
 .ٗٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .55ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٗٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .55ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .55ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .51/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .55ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٗٔ)
 .٘ٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٙٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙٔ)
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 :(ٕ)لال أبو عبٌدة: "لال الحجاج: إن كان لحسودا، لال ابن أحمر
 ى علك ... ٌنفى المرامٌد عنها األعصم الوللما أم ؼفر على دعجاء ذ

 فى رأس خلماء من عنماء مشرفة ... ال ٌبتؽى دونها سهل وال جبل
 .(ٖ)ال ٌبتؽى، أي: ال ٌكون فولها سهل وال جبل أحصن منها"

 وفً لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ اْؼِفْر ِلً َوَهْب ِلً ُمْلًكا اَل ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي{ ]ص :
 [،  الوال:ٖ٘

 أحدها : لٌكون ذلن معجزاً له ٌعلم به الرضا وٌستدل به على لبول التوبة.
أي: هب لً ملكا ٌكون فٌه آٌة تدل على نبوتً، ال ٌنبؽً ألحد من بعدي  لال الزجاج:" 

من اآلدمٌٌن الذٌن لٌسوا بؤنبٌاء، ٌكون له آٌة تدل على أنن ؼفرت لً ورددت إلً نبوتً. 
ٌُْث أََصاَب{ ]ص :  هذا لوله:والدلٌل على  ٌَح تَْجِري بِؤَْمِرِه ُرَخاًء َح ْرنَا لَهُ الّرِ  .(ٗ)["ٖٙ}فََسخَّ

 الثانً : لٌموى به على من عصاه من الجن، فسخرت له الرٌح حٌنبٍذ.
ألهم هللا تعالى سلٌمان أن ٌسؤله ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، لٌمصم به  لال سهل:" 

الذٌن ٌخالفون ربهم وٌدعون ألنفسهم لدرة من الجن واإلنس، فولع السإال الجبابرة والكفرة، و
 .(٘)من سلٌمان علٌه السبلم على اختٌار هللا له، ال على اختٌاره لنفسه"

أنه كان ملكا عظٌما، فخاؾ أن ٌعطى مثله أحد فبل ٌحافظ على حدود هللا فٌه، كما لالت  الثالث :
ُس لَن{ ]البمرة َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ :  المبلبكة }أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

 . (ٙ)[. حكاه الزمخشريٖٓ
فٌما اختصه به من ذلن الملن العظٌم مصالح فً الدٌن، وعلم أنه ال الرابع: ولٌل: علم هللا 

ٌضطلع بؤعبابه ؼٌره، وأوجبت الحكمة استٌهابه، فؤمره أن ٌستوهبه إٌاه، فاستوهبه بؤمر من هللا 
على الصفة التً علم هللا أنه ال ٌضبطه علٌها إال هو وحده دون سابر عباده. حكاه 

 .(2)الزمخشري
أن ٌمول: ملكا عظٌما فمال ال ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي، ولم ٌمصد بذلن إال عظم  الخامس: أنه أراد

الملن وسعته، كما تمول: لفبلن ما لٌس ألحد من الفضل والمال، وربما كان للناس أمثال ذلن، 
 .(1)ولكنن ترٌد تعظٌم ما عنده. حكاه الزمخشري

مامً، كما سلبته مّرة وألٌم ممامً ؼٌرى. وهذا السادس :  ملكا ال أسلبه وال ٌموم ؼٌرى فٌه م
 .(ٓٔ)، والحسن(5)لاله لتادة"

 .(ٔٔ)لال لتادة:" ملكا ال أسلَبه كما ُسلبتُه"
ال ٌنبؽً ألحد من بعدي فً حٌاتً أن ٌنزعه منً كالجسد الذي جلس على  لال الحسن:"

 .(ٔ)كرسٌه"

                                                                                                                                                                      

 . 5٘/ٗالكشاؾ: (ٔ)
واللسان والتاج  2ٕٔ/ ٖ، ومعجم البلدان: 2ٖ٘/ ٖ، واألول فى الجمهرة: 55ٔ/ ٕٔالبٌتان فى الطبري (ٕ)

عج، علك( وأنشد الثانً فً )علك(. والبٌت الثانً فى تفسٌر المرطبً )لرمد(، أنشد أولهما صاحب اللسان فً )د
ٔٔ /ٔ٘1 . 
لال فى معجم البلدان: جبل معروؾ فى أعبله هضبة سوداء لال األصمعى وأنشد أبو عبٌدة البن « : ذو علك»

 .أحمر البٌت ... إلخ
 . 1ٖٔ/ٕمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٖٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٕٖٔتفسٌر التستري:  (٘)
 .5٘/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٙ)
 .5٘/ٗانظر: الكشاؾ:  (2)
 .5٘/ٗانظر: الكشاؾ:  (1)
 .55ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .51/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .55ٔ/ٕٔأخرجه تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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ًّ من  إن لال لنا لابل: وما وجه رؼبة سلٌمان إلىلال الطبري :"  ربه فً الملن، وهو نب
األنبٌاء، وإنما ٌرؼب فً الملن أهل الدنٌا المإثِرون لها على اآلخرة؟ أم ما وجه مسؤلته إٌاه، إذ 
سؤله ذلن ُملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، وما كان ٌضّره أن ٌكون كّل من بعده ٌُْإتَى مثل الذي 

، ٌُعطً ذلن من ٌعطاه، أم حسد للناس، كما أوتً من ذلن؟ أكان به بخل بذلن، فلم ٌكن من ُملكه
; فإنه ذكر أنه لرأ لوله: }َوَهْب ِلً ُمْلًكا ال ٌَْنبَِؽً ألَحٍد ِمْن بَْعِدي{، (ٕ)ذُكر عن الحجاج بن ٌوسؾ

، فإن ذلن لٌس من أخبلق األنبٌاء! لٌل: أما رؼبته إلى ربه فٌما ٌرؼب (ٖ)فمال: إن كان لحسوًدا
ن إن شاء هللا به رؼبةً فً الدنٌا، ولكن إرادة منه أن ٌعلم منزلته من هللا فى إلٌه من الُملن، فلم تك

 إجابته فٌما رؼب إلٌه فٌه، ولبوله توبته، وإجابته دعاءه.
وأما مسؤلته ربه ُملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، فإنا لد ذكرنا فٌما مضى لبُل لوَل من 

بته لبل. وإنما معناه عند هإالء: هب لً ملكا ال لال: إن معنى ذلن: هب لً ُملكا ال أسلبه كما سل
ٌنبؽً ألحد من بعدي أن ٌَسلُبنٌه. ولد ٌتجه ذلن أن ٌكون بمعنى: ال ٌنبؽً ألحد سواي من أهل 
زمانً، فٌكون حجة وَعلَما لً على نبوتً وأنً رسولن إلٌهم مبعوث، إذ كانت الرسل ال بد لها 

وٌتجه أٌضا ألن ٌكون معناه: وهب لً ملكا تُخصُّنً من أعبلم تفارق بها سابر الناس سواهم. 
به، ال تعطٌه أحدا ؼٌري تشرٌفا منن لً بذلن، وتكرمة، لتبٌن منزلتً منن به من منازل من 

 .(ٗ)سواي، ولٌس فً وجه من هذه الوجوه مما ظنه الحجاج فً معنى ذلن شًء"
والنبّوة ووارثا لهما، كان سلٌمان علٌه السبلم ناشبا فً بٌت الملن  لال الزمخشري:"

فؤراد أن ٌطلب من ربه معجزة، فطلب على حسب ألفه ملكا زابدا على الممالن زٌادة خارلة 
للعادة بالؽة حد اإلعجاز، لٌكون ذلن دلٌبل على نبّوته لاهرا للمبعوث إلٌهم، وأن ٌكون معجزة 

 .(٘)ِدي{"حتى ٌخرق العادات، فذلن معنى لوله: }ال ٌَْنبَِؽً أِلََحٍد ِمْن بَعْ 
إن عفرٌتا من الجن تفلت على البارحة لٌمطع على الصبلة فؤمكننى  »ورد فً الحدٌث: 

هللا منه فدعته وأردت أن أربطه إلى سارٌة من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إلٌه 
كلكم فذكرت لول أخى سلٌمان رب }اؼفر لى وهب لى ملكا ال ٌنبؽى ألحد من بعدى{ فرده هللا 

 .(ٙ)«خاسبا
كثٌر الجود  -سبحانن-[، أي:" إنن ٖ٘لوله تعالى:}إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب{ ]ص :  
 .(2)والعطاء"
ٌمول: إنن وهاب ما تشاء لمن تشاء بٌدن خزابن كّل شًء تفتح من ذلن  لال الطبري:" 

 .(1)ما أردت لمن أردت"
ٌَح تَْجِري بِؤَْمِرهِ   ْرنَا لَهُ الّرِ ٌُْث أََصاَب{ ]ص :  لوله تعالى:}فََسخَّ [، أي:" ُٖٙرَخاًء َح

 .(5)فاستجبنا له، وذللنا الرٌح تجري بؤمره طٌِّعة مع لوتها وشدتها حٌث أراد"

                                                                                                                                                                      

 .51/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:  (ٕ)
وعن الحجاج أنه لٌل له: إنن حسود، فمال: أحسد منى من لال: }َهْب ِلً ُمْلكاً ال  :"5٘/ٗلال الزمخشري: (ٖ)

ٌَْنَبِؽً أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي{، وهذا من جرأته على هللا وشٌطنته، كما حكى عنه: طاعتنا أوجب من طاعة هللا، ألنه 
َ َما اْستَ   .َطْعتُْم{، وأطلك طاعتنا فمال: }َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنُكم{"شرط فً طاعته فمال: }فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .5ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 . 5٘/ٗالكشاؾ: (٘)
( ، ٔٗ٘، رلم 1ٖٗ/ٔ( ، ومسلم )ٕٖٔٗ، رلم ٕٓٙٔ/ٖ( ، والبخارى )25٘ٙ، رلم 51ٕ/ٕأخرجه أحمد )(ٙ)

 ( .ٖٔٓٓ، رلم 5ٕٔ/ٕ)( . وأخرجه أًٌضا: البٌهمى ٓٗٗٔٔ، رلم ٖٗٗ/ٙوالنسابى فى الكبرى )
 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "فدعته": دفعته دفعا شدٌدا

 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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ْرنَا لَهُ  لال الطبري:"  فاستجبنا له دعاءه، فؤعطٌناه ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده }فََسخَّ
ٌَح{ مكان الخٌل التً شؽلته عن الصبلة، }تَْجِري بِ  ؤَْمِرِه ُرَخاًء{، ٌعنً: ِرخوة لٌنة، وهً من الّرِ

 .(ٔ)الرخاوة"
ٌِْه َوَسلَّم لما عرضت علٌه الخٌل، فشؽله   عن الحسن: "أن نبً هللا سلٌمان َصلَّى هللا َعلَ

النظر إلٌها عن صبلة العصر }َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب{ فؽضب هلل، فؤمر بها فعُمرت، فؤبدله هللا 
منها، سخر الرٌح تجري بؤمره ُرخاء حٌث شاء، فكان ٌؽدو من إٌلٌاء، وٌمٌل مكانها أسرع 

 .(ٕ)بمزوٌن، ثم ٌروح من لَْزوٌن وٌبٌت بكابُل"
دعا ٌوم دعا ولم ٌكن فً ُملكه الرٌح، وكل بناء وؼواص من الشٌاطٌن،  لال الضحان:" 

 .(ٖ)فدعا ربه عند توبته واستؽفاره، فوهب هللا له ما سؤل، فتّم ُملكه"
ما رفع سلٌمان علٌه السبلم من » عن ابن عمر رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(ٗ)«طرفه إلى السماء تخشعا حٌث أعطاه هللا تعالى ما أعطاه
ٌُْث أََصاَب{ ]ص :  وفً لوله تعالى:}   [، وجوه من التفسٌر:ُٖٙرَخاًء َح

 .(٘)أحدها : طٌبة ، لاله مجاهد
 .(ٙ)، لاله لتادةسرٌعة طٌبة، لال: لٌست بعاصفة وال بطٌبةثانً : ال

 .(5)فً رواٌة -، والضحان(1)-فً رواٌة-، والحسن(2)، لاله ابن عباسلسلٌمانالثالث : مطٌعة 
 .(ٓٔ)الرابع : أن الرخاء: اللٌنة، لاله ابن زٌد

 .(ٔٔ)لال معمر: "وبلؽنً أن الرخاء اللٌنة"
فً -لاله الحسنبٌن ذلن ُرخاء. الخامس : لٌست بالعاصفة المإذٌة وال بالضعٌفة الممصرة، 

 .(ٕٔ)-رواٌة أخرى
 .(ٖٔ)الرخاء: الرٌح اللٌنة التً ال تعصؾ" لال الفراء

ٌُْث أََصاَب{ ]ص : وفً لوله تعالى:}  [، وجهان:َٖٙح
، (1ٔ)، ولتادة(2ٔ)والضحان، (ٙٔ)، مجاهد(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)أحدهما : حٌث أراد ، لاله ابن عباس

 .(ٕٕ)، والفراء(ٕٔ)، وهب بن منبه(ٕٓ)، وابن زٌد(5ٔ)والسدي

                                                           

 .ٕٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 . ٕٖٗٗ/ٓٔ(:ص1ٖ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٖ(:ص51ٕ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .٘ٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: انظر:  (ٕٓ)
 .ٕٗٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .٘ٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٕٕ)
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 .(ٔ)حٌث أراد، انتهى علٌها" لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)حٌث شاء" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)حٌث شاء بهواه" لال أبو جعفر الترمذي:" 
 .(ٗ)مطٌعة لسلٌمان حٌث أراد أن تتوجه توجهت له" لال مماتل:" 

 .(٘)حٌث أراد بلؽة عمان" بن سبلم:" لال الماسم
 .(ٙ)لال ابن لتٌبة: "أي: حٌث اراد من النواحً"

 .(2)"لال األصمعً :" العرب تمول: أصاب الصواب فؤخطؤ الجواب. أي: أراد الصواب
 .(2)"الصواب
إجماع المفسرٌن وأهل اللؽة أنه حٌث أراد، وحمٌمته لصد، وكذلن لولن  لال الزجاج:" 

 .(1)للمجٌب فً المسؤلة: أصبت، أي: لصدت، فلم تخطا الجواب"
ٌمول: حٌث أراد، من لولهم: أصاب هللا بن خٌرا: أي أراد هللا بن  لال الطبري:" 

 .(5)خٌرا"
 .(ٓٔ) بن خٌرا"لال أبو عبٌدة:" ٌمال: أصاب هللا بن خٌرا أي أراد هللا 
أصل اإلصابة المصد، وفً المثل: أصاب الصواب فؤخطؤ  لال أبو هبلل العسكري:" 

ٌُْث أََصاَب{، أي: أراد"  .(ٔٔ)الجواب أي: أراد، ومنه لوله: }ُرَخاًء َح
 .(ٕٔ)الثانً : حٌث ما لصد. مؤخوذ من: إصابة السهم الؽرض الممصود. حكاه الماوردي

 
 المرآن

اٍص ) نٌَِن فًِ اِْلَْصفَاِد )5ٖ}َوالشٌََّاِطٌَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَؼوَّ ( َهَذا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن أَْو 7ٖ( َوآَخِرٌَن ُممَرَّ
ٌِْر ِحَساٍب )  [7ٖ-5ٖ({ ]ص : 7ٖأَْمِسْن بِؽَ

 التفسٌر: 
اصون فً البحا رنا له الشٌاطٌن ٌستعملهم فً أعماله: فمنهم البناإون والؽوَّ ر، وآخرون، وسخَّ

وهم مردة الشٌاطٌن، موثولون فً األؼبلل. هذا الُمْلن العظٌم والتسخٌر الخاص عطاإنا لن ٌا 
 سلٌمان، فؤعط َمن شبت أو امنع َمن شبت، ال حساب علٌن.

اٍص{ ]ص :   رنا له الشٌاطٌن 2ٖلوله تعالى:}َوالشٌََّاِطٌَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَؼوَّ [، أي:" وسخَّ
اصون فً البحار"ٌستعملهم فً أعم  .(ٖٔ)اله: فمنهم البناإون والؽوَّ

ٌمول تعالى ذكره: وسخرنا له الشٌاطٌن سلطناه علٌها مكان ما ابتُلٌناه  لال الطبري:" 
اص; فالبُناة منها  بالذي ألمٌنا على كرسٌّه منها ٌستعملها فٌما ٌشاء من أعماله من بنَّاء وؼوَّ

ًّ من البحار"ٌصنعون محارٌب وتماثٌل، والؽاصة ٌستخرج  .(ٗٔ)ون له الُحِل

                                                           

 .ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
الجزء فٌه تفسٌر المرآن لٌحٌى بن ٌمان ونافع بن أبً نعٌم المارئ ومسلم بن خالد الزنجً وعطاء (ٖ)

 .5٘(:ص: 5ٔالترمذي)الخراسانً برواٌة أبً جعفر 
 .2ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٓٔلؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (٘)
 .1ٖٓؼرٌب المرآن:  (ٙ)
 .55/٘، والنكت والعٌون: 1ٖٓنمبل عن: ؼرٌب المرآن البن لتٌبة:  (2)
 .ٖٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .ٕٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٖٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .ٔٙٗاألشباه والنظابر:  (ٔٔ)
 .55/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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اٍص{، لال: ٌعملون له ما ٌشاء من محارٌب   عن لتادة: "}َوالشٌََّاِطٌَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَؼوَّ
ًّ من البحر"  .(ٔ)وتماثٌل، وؼّواص ٌستخرجون الحل

 .(ٕ)لم ٌكن هذا فً ملن داود، أعطاه هللا ملن داود وزاده الرٌح" لال الضحان:" 
كانوا ٌبنون له ما ٌشاء من البنٌان وهو محارٌب وتماثٌل وٌؽوصون له فً  لال مماتل:" 

 .(ٖ)البحر فٌستخرجون له اللإلإ، وكان سلٌمان أول من استخرج اللإلإ من البحر"
نٌَِن فًِ اأْلَْصفَاِد{ ]ص :   [، أي:" وآخرون، وهم مردة 1ٖلوله تعالى:}َوآَخِرٌَن ُممَرَّ

 .(ٗ)األؼبلل"الشٌاطٌن، موثولون فً 
وآخرون ٌنحتون له ِجفانا ولدورا، والَمرَدة فً األؼبلل لال الطبري: ٌمول: " 
نون"  .(٘)ُممَرَّ
نٌَِن فًِ األْصفَاِد{، لال: مردة الشٌاطٌن فً األؼبلل"   .(ٙ)عن لتادة: " }َوآَخِرٌَن ُممَرَّ

نٌَِن فًِ األْصفَاِد{، ٌمول: فً عن الضحان:"  .(2)"السبلسل }َوآَخِرٌَن ُممَرَّ
 .(1)ٌعنً: موثمٌن فً الحدٌد" لال مماتل:" 

جمع َصفَد «: األصفاد»عن السدّي، لوله: "}األْصفَاِد{، لال: تجمع الٌدٌن إلى عنمه، و
 .(5)وهً األؼبلل"

ٌِْر ِحَساٍب{ ]ص :   [، أي:" هذا الُمْلن 5ٖلوله تعالى:}َهَذا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ
العظٌم والتسخٌر الخاص عطاإنا لن ٌا سلٌمان، فؤعط َمن شبت أو امنع َمن شبت، ال حساب 

 .(ٓٔ)علٌن"
وللنا له: }َهَذا َعَطاُإنَا{ فَمَرَّ به عٌنا }فَاْمنُْن{ على من شبت، }أَْو أَْمِسْن{  لال السعدي: " 

ٌِْر ِحَساٍب{ أي: ال حرج علٌن فً ذلن وال حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله،  من شبت }بِؽَ
وحسن أحكامه، وال تحسبن هذا لسلٌمان فً الدنٌا دون اآلخرة، بل له فً اآلخرة خٌر 

 .(ٔٔ)عظٌم"
 [، ثبلثة ألوال:5ٖوفً المشار إلٌه بموله :}َهذَا َعَطاُإنَا{]ص :  

{، أي: أعط من شبت من المال، وامنع من شبت. }فَاْمنُْن أَْو أَْمِسنْ أحدها: أنه جمٌع ما أعطً، }
، (ٕٔ)، والحسن-فً رواٌة-اإلحسان إلى من ال ٌطلب ثوابه. لاله ابن عباس«: المن»و

 .(ٖٔ)والضحان
 .(ٗٔ)"}َهَذا َعَطاُإنَا{: هذا ملكنا"عن الضحان:  
 .(٘ٔ)لال الحسن:" الملن الذي أعطٌنان فؤعط ما شبت وامنع ما شبت" 

ٌِْر ِحَساٍب{ ]ص :  وعلى هذا المول اختلؾ فً لوله تعالى:} [، 5ٖفَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ
 على لولٌن:

                                                           

 .ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٕ٘ٓ/ ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .٘٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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شبت منه ما شبت، ال حساب أحدها: فؤعط من شبت ما شبت من الملن الذي آتٌنان، وامنع ما 
 .(ٕ)، والضحان(ٔ)علٌن فً ذلن. لاله الحسن

سؤل ُملكا هنٌبا ال ٌُحاسب به ٌوم المٌامة، فمال: ما أعطٌت، وما أمسكت،  لال الضحان:" 
 .(ٖ)فبل حرج علٌن"

 .(ٗ)أعط أو أمسن بؽٌر حساب" لال مجاهد:" 
 .(٘)أعط أو أمسن، فبل حساب علٌن" لال عكرمة:" 

الثانً: أنه إشارة إلى الشٌاطٌن المسخرٌن له. فالمعنى: فامنن على من شبت بإطبلله، وأمسن 
-فً رواٌة أخرى وهذا لول ابن عباس-من شبت منهم فبل حرج علٌن فً ذلن.  لاله ابن عباس

 .(1)، والسدي(2)، ولتادة(ٙ)-فً رواٌة عنه
 .(5)أعتك من الجّن من شبت، وأمسن من شبت" لال ابن عباس:" 
ح من   لال لتادة:" هإالء الشٌاطٌن احبس من شبت منهم فى وثالن وفً عذابن أو سّرِ

 .(ٓٔ)شبت منهم تتخذ عنده ًٌدا، اصنع ما شبت"
تَُمّن على من تشاء منهم فتُْعتِمُهُ، وتُمِسن من شبت فتستخدمه لٌس علٌن فً  لال السدي:" 

 .(ٔٔ)ذلن حساب"
أوتً من المّوة على الجماع، رواه عكرمة عن ابن  إشارة إلى ما كان« هذا»الثالث: أن 

 . (ٕٔ)عباس
هذا الذي أعطٌنان من المّوة على الجماع عطاإنا، فجامع من  والمعنى على هذا المول:"

 .(ٖٔ)شبت من نسابن وجوارٌن ما شبت بؽٌر حساب، واترن جماع من شبت منهن"
كان سلٌمان فً ظهره ماُء ِمبَة رجل، وكان له ثبلث ِمبَة امرأة وتسع  لال ابن عباس:" 

ٌِْر ِحَساب{" ٌَّة: }َهَذا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ  .(ٗٔ)ِمبَة ُسّرِ
إشارة إلى مضمر ؼٌر مذكور وهو ما حكً أن سلٌمان  «هذا»أن وحكً الماوردي: "

ابة امرأته وسبعمابة سرٌة فمال هللا تعالى :}هذا كان فً ظهره ماء مابة رجل وكان له ثبلثم
عطاإنا{، ٌعنً: الذي أعطٌنان من الموة على النكاح، }فامنن{، بجماع من تشاء من نسابِن، }أو 

:" وهذا المول عدول من الظاهر إلى ادعاء ثم لال . (٘ٔ)أمسن{ عن جماع من تشاء من نسابِن"
 .(ٙٔ)مضمر بؽٌر دلٌل، لكن لٌل فذكرته"

وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب الموُل الذي ذكرناه عن الحسن  الطبري:" لال
والضحان من أنه عنً بالعطاء ما أعطاه من الملن تعالى ذكره، وذلن أنه جّل ثناإه ذكر ذلن 
َعِمٌب خبره عن مسؤلة نبٌه سلٌمان صلوات هللا وسبلمه علٌه إٌاه ُملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، 

                                                           

 .ٕٙٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 . 2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . 2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 . 2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌرا لطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .ٔٓٔ/٘النكت والعٌون:  (ٙٔ)
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ر ألحد من بنً آدم، وذلن تسخٌره له الرٌح والشٌاطٌن على ما فؤخبر أنه  سخر له ما لم ٌَُسخَّ
وصفت، ثم لال له عّز ذكره: هذا الذي أعطٌنان من الُملن، وتسخٌرنا ما سخرنا لن عطاإنا، 

ٌِْر ووهبنا لن ما سؤلتنا أن نهبه لن من الملن الذي ال ٌنبؽً ألحد من بعدن }فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ 
 .(ٔ)ِحَساب{، ٌعنً: ال ٌحاسب على ما أعطى من ذلن الُملن والسلطان"

لال الحسن : "ما أنعم هللا على أحد نعمة إال علٌه فٌها تبعة إال سلٌمان فإن هللا تعالى 
ٌِْر ِحَساٍب{ ]ص :   [". 5ٌٖمول: }َهَذا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْن بِؽَ

 .(ٕ)«فامنن أو أمسن عطاإنا بؽٌر حسابهذا »وفً لراءة عبدهللا:
 

 المرآن
 [ٓٗ({ ]ص : ٓٗ}َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب )

 التفسٌر: 
 وإن لسلٌمان عندنا فً الدار اآلخرة لَمربةً وحسن مرجع.

َن ٌمول: وإن لسلٌمان عندنا لمُْربةً بإنابته إلٌنا وتوبته وطاعته لنا، وُحسْ لال الطبري: " 
 .(ٖ)مآب: ٌمول: وحسن مرجع ومصٌر فً اآلخرة"

 .(ٗ)أي: هو من الممربٌن عند هللا المكرمٌن بؤنواع الكرامات هلل" لال السعدي: " 
 .(٘)عن لتادة: "}َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب{، أي: مصٌر" 

 [:ٓٗ-ٖٗفوابد اآلٌات:]
سٌبات الممربٌن إذ عدم االستثناء فً لوله ألطؤن اللٌلة تمرٌر لول بعضهم حسنات األبرار  -ٔ

 مابة جارٌة الحدٌث
ٌِْه  عولب به فلم تلد امرأة من المابة إال واحدة وولدت طفبلً مشلوالً، وعولب به نبٌنا َصلَّى هللاُ َعلَ
َوَسلََّم فانمطع عنه الوحً نصؾ شهر وأكربه ذلن ألنه لم ٌستثن عندما سبل عن ثبلث مسابل 

 لال ؼدا أجٌبكم.و
 مشروعٌة التوبة من كل ذنب صؽٌراً كان أو كبٌرا. -ٕ
 مشروعٌة التوسل إلى هللا تعالى بؤسمابه الحسنى. -ٖ
 بٌان إنعام هللا تعالى على عبده سلٌمان. -ٗ
 بٌان تسخٌر هللا تعالى لسلٌمان الرٌح والجن وهذا لم ٌكن ألحد ؼٌره من الناس. -٘

 لنا من الفوابد والحكم فً لصة داود وسلٌمان علٌهما السبلملال السعدي:" فٌما تبٌن 
 فمنها:

أن هللا تعالى ٌمص على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أخبار من لبله، لٌثبت فإاده وتطمبن نفسه، وٌذكر  
له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم، ما ٌشوله إلى منافستهم، والتمرب إلى هللا الذي 

لما ذكر هللا ما ذكر من  -فً هذا الموضع  -بر على أذى لومه، ولهذا تمربوا له، والص
 أذٌة لومه وكبلمهم فٌه وفٌما جاء به، أمره بالصبر، وأن ٌذكر عبده داود فٌتسلى به.

ومنها: أن هللا تعالى ٌمدح وٌحب الموة فً طاعته، لوة الملب والبدن، فإنه ٌحصل منها  
ال ٌحصل مع الوهن وعدم الموة، وأن العبد ٌنبؽً  من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها، ما

 له تعاطً أسبابها، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالموى المضعفة للنفس.
ومنها: أن الرجوع إلى هللا فً جمٌع األمور، من أوصاؾ أنبٌاء هللا وخواص خلمه، كما 

                                                           

 .2ٕٓ، ٕٙٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .1ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
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، ولٌهتد بهداهم السالكون }أُولَبَِن أثنى هللا على داود وسلٌمان بذلن، فلٌمتد بهما الممتدون
ُ فَبُِهَداُهُم اْلتَِدِه{  الَِّذٌَن َهَدى َّللاَّ

ومنها: ما أكرم هللا به نبٌه داود علٌه السبلم، من حسن الصوت العظٌم، الذي جعل هللا  
بسببه الجبال الصم، والطٌور البهم، ٌجاوبنه إذا رجَّع صوته بالتسبٌح، وٌسبحن معه 

 راق.بالعشً واإلش

ومنها: أن من أكبر نعم هللا على عبده، أن ٌرزله العلم النافع، وٌعرؾ الحكم والفصل  
 بٌن الناس، كما امتن هللا به على عبده داود علٌه السبلم.

ومنها: اعتناء هللا تعالى بؤنبٌابه وأصفٌابه عندما ٌمع منهم بعض الخلل بفتنته إٌاهم  
وٌعودون إلى أكمل من حالتهم األولى، كما جرى وابتبلبهم بما به ٌزول عنهم المحذور، 

 لداود وسلٌمان علٌهما السبلم.

ومنها: أن األنبٌاء صلوات هللا وسبلمه علٌهم معصومون من الخطؤ فٌما ٌبلؽون عن هللا  
تعالى، ألن ممصود الرسالة ال ٌحصل إال بذلن، وأنه لد ٌجري منهم بعض ممتضٌات 

 تداركهم وٌبادرهم بلطفه.الطبٌعة من المعاصً، ولكن هللا ٌ

ومنها: أن داود علٌه السبلم، كان فً أؼلب أحواله مبلزما محرابه لخدمة ربه، ولهذا  
تسور الخصمان علٌه المحراب، ألنه كان إذا خبل فً محرابه ال ٌؤتٌه أحد، فلم ٌجعل 

وتمر كل ولته للناس، مع كثرة ما ٌرد علٌه من األحكام، بل جعل له ولتا ٌخلو فٌه بربه، 
 عٌنه بعبادته، وتعٌنه على اإلخبلص فً جمٌع أموره.

ومنها: أنه ٌنبؽً استعمال األدب فً الدخول على الحكام وؼٌرهم، فإن الخصمٌن لما  
دخبل على داود فً حالة ؼٌر معتادة ومن ؼٌر الباب المعهود، فزع منهم، واشتد علٌه 

 ذلن، ورآه ؼٌر البك بالحال.

 كم من الحكم بالحك سوء أدب الخصم وفعله ما ال ٌنبؽً.ومنها: أنه ال ٌمنع الحا 

ومنها: كمال حلم داود علٌه السبلم، فإنه ما ؼضب علٌهما حٌن جاءاه بؽٌر استبذان،  
 وهو الملن، وال انتهرهما، وال وبخهما.

ومنها: جواز لول المظلوم لمن ظلمه "أنت ظلمتنً" أو "ٌا ظالم" ونحو ذلن أو باغ  
 ْصَماِن بَؽَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض{علً لمولهما: }خَ 

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبٌر المدر، جلٌل العلم، إذا نصحه أحد، أو  
وعظه، ال ٌؽضب، وال ٌشمبز، بل ٌبادره بالمبول والشكر، فإن الخصمٌن نصحا داود 

 فلم ٌشمبز ولم ٌؽضب ولم ٌثنه ذلن عن الحك، بل حكم بالحك الصرؾ.

أن المخالطة بٌن األلارب واألصحاب، وكثرة التعلمات الدنٌوٌة المالٌة، موجبة  ومنها: 
للتعادي بٌنهم، وبؽً بعضهم على بعض، وأنه ال ٌرد عن ذلن إال استعمال تموى هللا، 

 والصبر على األمور، باإلٌمان والعمل الصالح، وأن هذا من ألل شًء فً الناس.

صا الصبلة، من مكفرات الذنوب، فإن هللا، رتب ومنها: أن االستؽفار والعبادة، خصو 
 مؽفرة ذنب داود على استؽفاره وسجوده.

ومنها: إكرام هللا لعبده داود وسلٌمان، بالمرب منه، وحسن الثواب، وأن ال ٌظن أن ما  
جرى لهما منمص لدرجتهما عند هللا تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصٌن، أنه 

ثر ذنوبهم، أزال اآلثار المترتبة علٌه كلها، حتى ما ٌمع فً إذا ؼفر لهم وأزال أ
[ للوب الخلك، فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم، ولع فً للوبهم نزولهم عن 2ٔٗ]ص:

 درجتهم األولى، فؤزال هللا تعالى هذه اآلثار، وما ذان بعزٌز على الكرٌم الؽفار.

هللا وخواص خلمه، وأن وظٌفة  ومنها: أن الحكم بٌن الناس مرتبة دٌنٌة، توالها رسل 
المابم بها الحكم بالحك ومجانبة الهوى، فالحكم بالحك ٌمتضً العلم باألمور الشرعٌة، 
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والعلم بصورة المضٌة المحكوم بها، وكٌفٌة إدخالها فً الحكم الشرعً، فالجاهل بؤحد 
 األمرٌن ال ٌصلح للحكم، وال ٌحل له اإللدام علٌه.

م أن ٌحذر الهوى، وٌجعله منه على بال، فإن النفوس ال تخلو ومنها: أنه ٌنبؽً للحاك 
منه، بل ٌجاهد نفسه بؤن ٌكون الحك ممصوده، وأن ٌلمً عنه ولت الحكم كل محبة أو 

 بؽض ألحد الخصمٌن.

ومنها: أن سلٌمان علٌه السبلم من فضابل داود، ومن منن هللا علٌه حٌث وهبه له، وأن  
ن ٌهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما، كان نورا على من أكبر نعم هللا على عبده، أ

 نور.

اٌب{.   ومنها: ثناء هللا تعالى على سلٌمان ومدحه فً لوله }نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

ومنها: كثرة خٌر هللا وبره بعبٌده، أن ٌمن علٌهم بصالح األعمال ومكارم األخبلق، ثم  
 ٌثنً علٌهم بها، وهو المتفضل الوهاب.

 منها: تمدٌم سلٌمان محبة هللا تعالى على محبة كل شًء.و 

ومنها: أن كل ما أشؽل العبد عن هللا، فإنه مشبوم مذموم، فَْلٌُفَاِرْله وْلٌُْمبِْل على ما هو  
 أنفع له.

ومنها: الماعدة المشهورة "من ترن شٌبا هلل عوضه هللا خٌرا منه" فسلٌمان علٌه السبلم  
حبوبة للنفوس، تمدٌما لمحبة هللا، فعوضه هللا خٌرا من ذلن، عمر الجٌاد الصافنات الم

بؤن سخر له الرٌح الرخاء اللٌنة، التً تجري بؤمره إلى حٌث أراد ولصد، ؼدوها شهر، 
ورواحها شهر، وسخر له الشٌاطٌن، أهل االلتدار على األعمال التً ال ٌمدر علٌها 

 اآلدمٌون.

 د بعد سلٌمان علٌه السبلم.ومنها: أن تسخٌر الشٌاطٌن ال ٌكون ألح 

ومنها: أن سلٌمان علٌه السبلم، كان ملكا نبٌا، ٌفعل ما أراد، ولكنه ال ٌرٌد إال العدل،  
بخبلؾ النبً العبد، فإنه تكون إرادته تابعة ألمر هللا، فبل ٌفعل وال ٌترن إال باألمر، 

 .(ٔ)كحال نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه الحال أكمل"
 

 نالمرآ
ٌَْطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب ) ًَ الشَّ  [ٔٗ({ ]ص : ٔٗ}َواْذُكْر َعْبَدنَا أٌَُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ

 التفسٌر: 
عبدنا أٌوب، حٌن دعا ربه أن الشٌطان تسبب لً بتعب ومشمة، وألم فً  -أٌها الرسول-واذكر 

 جسدي ومالً وأهلً.
عبدنا  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر َٔٗعْبَدنَا أٌَُّوَب{ ]ص : لوله تعالى:}َواْذُكْر  

 .(ٕ)أٌوب"
ٌِْه َوَسلَّم: }َواْذُكْر{ أٌضا ٌا دمحم  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٖ)}َعْبَدنَا أٌَُّوَب{"
ٌَْطانُ   ًَ الشَّ [، أي:" دعا ٔٗبِنُْصٍب َوَعَذاٍب{ ]ص :  لوله تعالى:}إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ

 .(ٗ)ربه أن الشٌطان تسبب لً بتعب ومشمة، وألم فً جسدي ومالً وأهلً"
إذ نادى ربه مستؽٌثا به، أنً مسنً الشٌطان بببلء فً جسدي،  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔ)وعذاب بذهاب مالً وولدي"

                                                           

 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)



ٔ٘ٗ 
 

ولال أٌوب علٌه السبلم: ٌا رب، إنن أعطٌتنً المال والولد، فلم ٌمم على  لال السدي:" 
بابً أحد ٌشكونً لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلن. وإنه كان ٌوطؤ لً الفراش فؤتركها وألول 

 .(ٕ)لنفسً: ٌا نفس، إنن لم تخلمً لوطا الفرش، ما تركت ذلن إال ابتؽاء وجهن"
ب علٌه السبلم أخوان فجاءا ٌوما فلم ٌستطٌعا إن ولال عبٌدهللا بن عمٌر:" كان ألٌو 

ٌدنوا منه من رٌحه، فماما من بعٌد فمال أحدهما لآلخر: لو كان هللا علم من أٌوب خٌرا ما ابتبله 
بهذا؟ فجزع أٌوب من لولهما جزعا لم ٌخرج من شًء لط، فمال: اللهم إن كنت تعلم أنً لم أبت 

فصدلنً فصدق من السماء وهما ٌسمعان، ثم لال: اللهم إن  لٌلة لط شبعان وأنا أعلم مكان جابع،
كنت تعلم أنً لم ٌكن لً لمٌصان لط وأنا أعلم مكان عار، فصدلنً فصدق من السماء وهما 
ٌسمعان. هللا بعزتن ثم خر ساجدا، ثم لال: اللهم بعزتن ال أرفع رأسً أبدا حتى تكشؾ عنً، 

 .(ٖ)فما رفع رأسه حتى كشؾ عنه"
وهذا  أن األنبٌاء ال ٌمرضون أمراضا منفرة تحط من لدرهمعند أهل السنة والتحمٌك 

 وإنما اشرت إلٌه للتنبه. وهللا أعلم. لو لم ٌذكرها المفسرون لكان أولى.الخبر وأمثاله 
 [، وجوه:ٔٗوفً لوله تعالى: }بِنُْصٍب َوَعَذاٍب{ ]ص :  

 .(ٗ)مبشر بن عبٌدأحدها : ٌعنً بالنصب: األلم، وبالعذاب: السمم، لاله 
 .(٘)الثانً : النصب: فً جسده ، والعذاب: فً ماله ، لاله السدي

 .(ٙ)}بنصب{، ٌعنً: مشمة فً جسده، }وعذاب{ فً ماله"ولال مماتل:" 
 .(2)}أنً مسنً الشٌطان بنصب{" ٌعنً: الببلء فً الجسد" وعن الضحان:" 
 .(1). لاله لتادة}بنصب وعذاب{: ذهاب المال واألهل، والضر الذي أصابه فً جسده الثالث :

 .(5)الرابع: أن النصب: العناء ، والعذاب: الببلء . حكاه الماوردي
ٌمال: إن سبب ابتبلبه أنه استعان به مظلوم فلم ٌنصره.. فابتلى، وٌمال:  لال المشٌري:" 

ٌر منعه من الدخول، وٌمال: كان ٌؽزو ملكا كافرا، وكان استضاؾ الناس ٌوما فلّما جاءه ابن فم
ألٌوب ؼنم فً والٌته، فداهنه ألجل ؼنمه فى المتال، وٌمال: حسده إبلٌس، فمال: لبن سلّطتنى 
علٌه لم ٌشكر لن، وٌمال: كان له سبع بنات وثبلثة بنٌن فً مكتب واحد، فجّر الشٌطان 

 .(ٓٔ)االسطوانة فانهدم البٌت علٌهم"
لال الزمخشري:" فإن للت: لم نسبه إلى الشٌطان، وال ٌجوز أن ٌسلطه هللا على أنبٌابه  

لٌمضى من إتعابهم وتعذٌبهم وطره، ولو لدر على ذلن لم ٌدع صالحا إال ولد نكبه وأهلكه، ولد 
 تكّرر فً المرآن أنه ال سلطان له إال الوسوسة فحسب؟ 

ا وسوس سببا فٌما مسه هللا به من النصب للت: لما كانت وسوسته إلٌه وطاعته له فٌم
والعذاب، نسبه إلٌه، ولد راعى األدب فً ذلن حٌث لم ٌنسبه إلى هللا فً دعابه، مع أنه فاعله 
وال ٌمدر علٌه إال هو. ولٌل: أراد ما كان ٌوسوس به إلٌه فً مرضه من تعظٌم ما نزل به من 

 تعالى فً أن ٌكفٌه ذلن بكشؾ الببلء، أو الببلء، وٌؽرٌه على الكراهة والجزع، فالتجؤ إلى هللا
 بالتوفٌك فً دفعه ورده بالصبر الجمٌل. 

                                                                                                                                                                      

 . ط. هاجر.2ٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕ٘ٗ/1(:ص5ٖٗٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕ٘ٗ/1(:ص5ٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٓٔ/٘انظر النكت والعٌون:  (ٗ)
 . ط. هاجر.ٙٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 . ط. هاجر.2ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 . ط. هاجر.ٙٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٔٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (5)
 .1ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٓٔ)



ٔ٘٘ 
 

وروى أنه كان ٌعوده ثبلثة من المإمنٌن، فارتّد أحدهم، فسؤل عنه فمٌل ألمى إلٌه 
الشٌطان: إن هللا ال ٌبتلى األنبٌاء والصالحٌن، وذكر فً سبب ببلبه أّن رجبل استؽاثه على ظالم 

ولٌل: كانت مواشٌه فً ناحٌة ملن كافر، فداهنه ولم ٌؽزه. ولٌل: أعجب بكثرة فلم ٌؽثه. 
 .(ٔ)ماله"

 
 المرآن

 [ٕٗ({ ]ص : ٕٗ}اْرُكْض بِِرْجِلَن َهَذا ُمْؽتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب )
 التفسٌر: 

فملنا له: اضرب برجلن األرض ٌنبع لن منها ماء بارد، فاشرب منه، واؼتِسْل فٌذهب عنن 
 واألذى.الضر 

 .(ٕ)"وللنا له اضرب برجلن األرض [، أي:"ٕٗلوله تعالى:}اْرُكْض بِِرْجِلَن{ ]ص :  
فاستجبنا له، وللنا له: اركض برجلن األرض: أي: حركها وادفعها  لال الطبري:أي: " 
 .(ٖ)برجلن"

 .(ٗ)"فنبعت له عٌن ماٍء صافٌةلال الصابونً :"
وللنا له هذا ماٌء تؽتسل به،  [، أي:"َٕٗوَشَراٌب{ ]ص :  لوله تعالى:}َهَذا ُمْؽتََسٌل بَاِردٌ  

 .(٘)"وشراب تشرب منه
عنى بموله }ُمْؽتََسٌل{: ما ٌُْؽتَسل به من الماء، ٌمال منه: هذا ُمْؽتَسل،  لال الطبري:" 

وؼسول للذي ٌَْؽتسل به من الماء. ولوله: }َوَشَراٌب{، ٌعنً: وٌشرب منه، والموضع الذي 
 .(ٙ)مى مؽتسبل"ٌؽتسل فٌه ٌس

 .(2)الماء. وهو: الؽسول أٌضا"«: المؽتسل» لال ابن لتٌبة:" 
 [، لوالن:ٕٗلوله تعالى:}َهَذا ُمْؽتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب{ ]ص : وفً  

أحدهما : أنه اؼتسل من إحداهما فؤذهب هللا تعالى ظاهر دابه وشرب من األخرى فؤذهب هللا 
 .(1)باطن دابه ، لاله الحسن

فركض برجله، فنبعت عٌن فاؼتسل منها، ثم مشى نحوا من أربعٌن  الحسن:" لال 
ذراعا، ثم ركض برجله، فنبعت عٌن، فشرب منها، فذلن لوله: }اْرُكْض بِِرْجِلَن َهذَا ُمْؽتََسٌل 

بَاِرٌد َوَشَراٌب{"
(5). 

فركض ركضة خفٌفة ، فإذا عٌن تنبع حتى ؼمرته ، فرد  وفً رواٌة أخرى لال الحسن:"
[ ٕٗهللا جسده ، ثم مضى للٌبل ، ثم " لٌل له: }اركض برجلن هذا مؽتسل بارد وشراب{ ]ص: 

فركض ركضة أخرى ، فإذا بعٌن أخرى فشرب منها فطهر جوفه وؼسلت له كل لذر كان 
 .(ٓٔ)فٌه"

 .(ٔٔ)الثانً : أنه اؼتسل من إحداهما فبرىء ، وشرب من األخرى فروي، لاله لتادة
 فً الببلء، ألوال: -علٌه السبلم-النبً أٌوبمدة إلامة وفً  

 .(ٔ)أحدها: كانت مدة الببلء ثمانً عشرة سنة، رواه أنس بن مالن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

 .52/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .٘٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 . ط. هاجر.2ٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .٘٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٖؼرٌب المرآن:  (2)
 .ٕٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .ٕٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٕٔ/ٖ(:صٕٗٓٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)الثانً: سبع سنٌن. لاله ابن عباس
سده لال سفٌان:" كان أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص فً كناسة لبنً إسرابٌل سبع سنٌن الدود ٌترددن: فً ج 

فبعث هللا إلٌه عٌنٌن واحدة عند رأسه واألخرى عند رجلٌه فؤوحى هللا إلٌه :}هذا مؽتسل بارد 
 .(ٖ)وشراب{"

 .(ٗ)الثالث: ثبلثٌن سنة. لاله وهب
 .(٘)الرابع: سبع سنٌن وستة أشهر. لاله الحسن

 .(ٙ)الخامس: سبع سنٌن وسبعة أشهر. لاله مماتل
وكان الدود  ٌؤكله سبع سنٌن وسبعة أشهر وسبعة أٌام وسبع ساعات  لال مماتل:" 

 .(2)متتابعات"
ابتلً سبع سنٌن وأشهرا ملمى على كناسة لبنً إسرابٌل تختلؾ الدواب فً  ولال لتادة:" 

 .(1)جسده، ففرج هللا عنه، وعظم له األجر، وأحسن علٌه الثناء"
أٌما مإمن أصابه ببلء فذكر ما أصاب أٌوب فلٌمل: لد أصاب من  لال كعب المرظً:" 

 .(5)هو خٌر منا نبٌا من األنبٌاء"
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]ص : ٖٗ}َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرى ِِلُوِلً اِْلَْلبَاِب )

 التفسٌر: 
أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلهم بنٌن وحفدة، كل ذلن فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له 

رحمة منَّا به وإكراًما له على صبره، وعبرة وذكرى ألصحاب العمول السلٌمة; لٌعلموا أن 
 عالبة الصبر الفرج وكشؾ الضر.

كرمناه [، أي:" فكشفنا عنه ضره وأٖٗلوله تعالى:}َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم{ ]ص :  
 .(ٓٔ)ووهبنا له أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلهم بنٌن وحفدة"

ٌمال: إن األرض انشمت; فرأى إبله وبمره وؼنمه على هٌبتها وخرجت  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)إلٌه، ورأى أٌضا أهله وأوالده كهٌبتهم وخرجوا إلٌه"

لوله تعالى:}َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم{ ]ص  المذكور فً لوله:« األهل»فً واختلؾ  
 ، على ثبلثة ألوال:[، ٖٗ: 

 .(ٖٔ)فً رواٌة-مجاهد، و(ٕٔ). لاله عكرمةوعد وعده هللا أٌوب أن ٌفعل به فً اآلخرةأحدها: أنه 

                                                                                                                                                                      

والطبرانً  1ٔ٘/ ٕوالحاكم  151ٕوابن حبان  2ٖٔٙوأبو ٌعلى « كشؾ» 2ٖٕ٘ؼرٌب. أخرجه البزار (ٔ)
من حدٌث أنس، ورجاله رجال البخاري ومسلم، ولال الحاكم على  2ٖ٘ -2ٖٗ/ ٖوأبو نعٌم  ٓٗ« الطوال»

: رجال البزار رجال الصحٌح اه. ولال أبو نعٌم: ؼرٌب من 1ٖٓٓٔشرطهما!، ووافمه الذهبً. ولال الهٌثمً 
/ ٖ« تفسٌره»ورواته متفك على عدالتهم. ومع ذلن استؽربه ابن كثٌر فً حدٌث الزهري لم ٌروه إال عمٌل، 

 .ٖٕٕ -ٕٕٕ/ ٔ« البداٌة والنهاٌة»، وانظر: 5ٖٕ
 .ٕٖ٘ٗ-ٕٖٗٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕ٘(:صٕٕ: 2ٔ: 1ٖٗتفسٌر سفٌان الثوري) (ٖ)
 .2ٕٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٔٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 . ط. هاجر.ٙٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .2ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٙٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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لٌث: "أرسل مجاهد رجبل ٌمال له لاسم إلى عكرمة ٌسؤله عن لول هللا ألٌوب لال  
}وآتٌناه أهله ومثلهم معهم{، فمال: لٌل له: إن أهلن لن فً اآلخرة، فإن شبت عجلناهم لن فً 
الدنٌا، وإن شبت كانوا لن فً اآلخرة، وآتٌنان مثلهم فً الدنٌا، فمال: ٌكونون لً فً اآلخرة، 

 .(ٔ)وأوتً مثلهم فً الدنٌا، لال: فرجع إلى مجاهد فمال: أصاب"
ن شبت أحٌٌناهم لن، وإن شبت كانوا لن فً اآلخرة وتعطى لٌل له: إ ولال مجاهد:" 

 .(ٕ)مثلهم فً الدنٌا، فاختار أن ٌكونوا فً اآلخرة ومثلهم فً الدنٌا"
أهله الذٌن أوتٌهم فً الدنٌا، إذ ردهم إلٌه بؤعٌانهم وأعطاه مثلهم معهم. وهذا لول الثانً: أنهم 
 . (2)فً رواٌة أخرى–، ومجاهد (ٙ)، ولتادة(٘)-فً رواٌة-، والحسن(ٗ)، وابن عباس(ٖ)ابن مسعود

 . (2)أخرى
لما دعا أٌوب استجاب هللا له، وأبدله بكل شًء ذهب له ضعفٌن، رد  لال ابن عباس:" 

 .(1)إلٌه أهله ومثلهم معهم"
 .(5)أحٌاهم بؤعٌانهم، ورد إلٌه مثلهم" لال مجاهد:" 
وبعث هللا جرادا من ذهب  ، ولال سفٌان:"(ٓٔ)أحٌٌنا له أهله ومثلهم معهم" لال سفٌان:" 

 .(ٔٔ)فجعل ٌلتمطها فؤوحى هللا عز وجل إلٌه ٌا أٌوب أما تشبع لال ومن شبع من رحمتن"
 .(ٕٔ)لال الحسن ولتادة: "أحٌا هللا أهله بؤعٌانهم، وزاده إلٌهم مثلهم" 
. علٌه آتاه هللا المثل من نسل ماله الذي رده علٌه وأهله، فؤما األهل والمال فإنه ردهماالثالث: 

 .(ٖٔ)-فً رواٌة أخرى-وهذا لول الحسن
[، أي:" كل ذلن رحمة منَّا به ٖٗلوله تعالى:}َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرى أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]ص :  

وإكراًما له على صبره وعبرة وذكرى ألصحاب العمول السلٌمة; لٌعلموا أن عالبة الصبر الفرج 
 .(ٗٔ)وكشؾ الضر"

}َرْحَمةً ِمنَّا{ بعبدنا أٌوب، حٌث صبر فؤثبناه من رحمتنا ثوابا عاجبل  لال السعدي:" 
وآجبل. }َوِذْكَرى ألوِلً األْلبَاِب{ أي: ولٌتذكر أولو العمول بحالة أٌوب وٌعتبروا، فٌعلموا أن من 

 .(٘ٔ)صبر على الضر، أن هللا تعالى ٌثٌبه ثوابا عاجبل وآجبل وٌستجٌب دعاءه إذا دعاه"
المعنى: أّن الهبة كانت للرحمة له ولتذكٌر أولى األلباب، ألنهم إذا  الزمخشري:"لال  

سمعوا بما أنعمنا به علٌه لصبره، رؼبهم فً الصبر على الببلء وعالبة الصابرٌن وما ٌفعل هللا 
 .(ٙٔ)بهم"

 
 المرآن

                                                           

 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٔ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٓ٘/1ٔبري:انظر: تفسٌر الط (2)
 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (1)
 .ٙٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (5)
 .5ٕ٘(:صٖٕ: 1ٔ: 1ٖ٘تفسٌر سفٌان الثوري) (ٓٔ)
 .5ٕ٘(:صٕٙ: 5ٔ: 1ٖٙتفسٌر سفٌان الثوري) (ٔٔ)
 .2ٓ٘/1ٔأخرجه الطبري: (ٕٔ)
 .2ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .2ٔٗتفسٌر السعدي:  (٘ٔ)
 .51-52/ٗالكشاؾ:  (ٙٔ)
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اٌب )}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا فَاْضِرْب بِِه َواَل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ صَ  ({ ]ص : ٗٗابًِرا نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ
ٗٗ] 

 التفسٌر: 
وللنا له: خذ بٌدن ُحزمة شمارٌخ، فاضرب بها زوجن إبراًرا بٌمٌنن، فبل تحنث; إذ ألسم 
ا ؼضب علٌها من أمر ٌسٌر أثناء مرضه، وكانت امرأة  لٌضربنَّها مابة جلدة إذا شفاه هللا، لمَّ

ورحمه بهذه الفتوى. إنا وجدنا أٌوب صابًرا على الببلء، نِعم العبد هو، إنه صالحة، فرحمها هللا 
اع إلى طاعة هللا.  رجَّ

[، أي:" وللنا له: خذ ٗٗلوله تعالى:}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا فَاْضِرْب بِِه َواَل تَْحنَْث{ ]ص :  
 .(ٔ)بٌدن ُحزمة شمارٌخ، فاضرب بها زوجن إبراًرا بٌمٌنن، فبل تحنث"

ن لتادة ، لوله: "}وخذ بٌدن ضؽثا{،  لال: خذ عودا فٌه تسعة وتسعون عودا ، ع 
واألصل تمام المابة فضرب به امرأته، وذلن أن امرأته أرادها الشٌطان على بعض األمر ، 

كذا وكذا ، فحلؾ حٌنبذ أن ٌضربها تلن »فمال لها: لولً لزوجن ٌمول كذا وكذا ، فمالت له لل: 
 .(ٕ)لة لٌمٌنه ، وتخفٌفا عن امرأته"الضربة ، فكانت تح

 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله :"}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا{، ٌمول: ُحْزمة" 
 .(ٗ)أمر أن ٌؤخذ ضؽثا من رطبة بمدر ما حلؾ علٌه فٌضرب به" لال ابن عباس:" 
 .(٘)سفٌان فً لوله:" }وخذ بٌدن ضؽثا{، لال: لم ٌجعل ألحد بعده"عن  
 .(ٙ)"هً ألٌوب علٌه السبلم خاصة لال مجاهد:" 
 .(2)"ولال عطاء: هً للناس عامة 
كان حلؾ على ٌمٌن، فؤخذ من الشجر عدد ما حلؾ علٌه، فضرب به  ولال الضحان:" 

 .(1)َضْربة واحدة، فبّرت ٌمٌنه، وهو الٌوم فً الناس ٌمٌن أٌوب، من أخذ بها فهو حسن"
: "وإذا حلؾ الرجل لٌضربن عبده مابة سوط، فجمعها -رحمه هللا-لال الشافعً ولال  

فضربه بها، فإن كان ٌحٌط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها، فمد بر، وإن كان ٌحٌط العلم أنها 
ال تماسه كلها لم ٌبر، وإن كان العلم مؽٌبا لد تماسه وال تماسه، فضرب بها ضربة، لم ٌحنث فً 

وٌحنث فً الورع، فإن لال لابل: فما الحجة فً هذا؟ لٌل: معمول أنه إذا ماسته أنه الحكم، 
: }وخذ بٌدن ضؽثا فاضرب -عز وجل  -ضاربه بها مجموعة. أو ؼٌر مجموعة، ولد لال هللا 

 .(5)به وال تحنث{"
مالن: "من حلؾ لٌضربن عبده مابة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم ٌبر. لال ولال 

[، أي: إن 1ٗ}ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة :  علمابنا: ٌرٌد مالن لوله تعالى:بعض 
 .(ٓٔ)ذلن منسوخ بشرٌعتنا"

عن سعد بن عبادة رضً هللا عنه لال: كان فً أبٌاتنا إنسان ضعٌؾ مجدع فلم ٌرع أهل  
وكان مسلما فرفع سعد رضً هللا عنه شؤنه الدار إال وهو على أمة من إماء أهل الدار ٌعبث بها 

إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: اضربوه حده فمالوا ٌا رسول هللا: إنه أضعؾ من ذلن ان ضربناه مابة 
 .(ٔٔ)لتلناه لال: فخذوا له عثكاال فٌه مابة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة وخلوا سبٌله"

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖ(:صٕ٘ٓٙتفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕ٘(:صٕٗ: ٕٓ: 1ٖ2تفسٌر سفٌان الثوري) (٘)
 .المنذرسعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن ، وعزاه إلى 5٘ٔ/2اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٙ)
 .سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن المنذر، وعزاه إلى 5٘ٔ/2اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (2)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٕٕٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً:  (5)
 .ٖٕٔ/٘ٔنمبل عن تفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
أحمد وعبد بن حمٌد وابن جرٌر والطبرانً وابن  ، وعزاه إلى 5ٙٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔٔ)
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ب فاحشة على عهد رسول هللا صلى هللا :"أن رجبل أصا-رضً هللا عنه-عن ثوبان  
علٌه وسلم وهو مرٌض على شفا موت فؤخبر أهله بما صنع فؤمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمنو فٌه مابة شمراخ 

 .(ٔ)فضربه ضربة واحدة"
عن سهل بن سعد :"أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتى بشٌخ لد ظهرت عروله لد زنى بامرأة فضربه  

 .(ٕ)بة شمراخ ضربة واحدة"بضؽث فٌه ما
 :وفً سبب هذا الٌمٌن ثبلثة ألوال

أحدها : أن إبلٌس لمٌها فً صورة طبٌب فدعته لمداواة أٌوب ، فمال أداوٌه على أنه إذا برىء 
لال: أنت شفٌتنً، ال أرٌد جزاء سواه. لالت: نعم ، فؤشارت على أٌوب بذلن فحلؾ لٌضربنها. 

 .(ٗ)لتادة نحوه ، وروي عن(ٖ)وهذا لول ابن عباس
فؤتت أٌوب علٌه السبلم فذكرت ذلن له فمال: وٌحن ... ! ذان  لال ابن عباس:" 

الشٌطان، هلل علً إن شفانً هللا تعالى أن أجلدن مابة جلدة فلما شفاه هللا تعالى أمره أن ٌؤخذ 
 .(٘)ضؽثا فؤخذ عذلا فٌه مابة شمراخ، فضرب بها ضربة واحدة"

بزٌادة على ما كانت تؤتٌه به من الخبز فخاؾ خٌانتها فحلؾ لٌضربنها. حكاه الثانً : أنها جاءته 
 .(ٙ)سعٌد بن المسٌب

الثالث : أن الشٌطان أؼواها على أن تحمل أٌوب على أن ٌذبح سخلة لٌبرأ بها فحلؾ لٌجلدنها 
ً بها وبراً له ٌؤخذ بٌده ضؽث اً. حكاه فلما برىء أٌوب وعلم هللا تعالى بإٌمان امرأته أمره رفما

 .(2)ٌحٌى بن سبلم
هذه األلوال ضعٌفة، والخبر بطوله من اإلسرابٌلٌات، واإلسرابٌلٌات مرفوضة عند و 

 العلماء على البتات، فهً ال تعطً فكرن إال خٌاال، وال تزٌد فإادن إال خباال. 
لال ابن عباس:" ٌا معشر المسلمٌن، كٌؾ تسؤلون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على 
نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أحدث األخبار باهلل، تمرءونه لم ٌشب، ولد حدثكم هللا أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب هللا 

بل ٌنهاكم ما جاءكم من وؼٌروا بؤٌدٌهم الكتاب، فمالوا: هو من عند هللا لٌشتروا به ثمنا للٌبل، أف
 .(1)العلم عن مساءلتهم، وال وهللا ما رأٌنا منهم رجبل لط ٌسؤلكم عن الذي أنزل علٌكم"

 [، وجوه من التفسٌر:ٗٗوفً لوله تعالى:}َوُخْذ بٌَِِدَن ِضْؽثًا{ ]ص : 
 .(5)أحدها : أنه أشكال النخل الجامع لشمارٌخه، لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)د عن ابن عباسالثانً : األثل، رواه مجاه
ولد وجدنا األسل فً ؼٌر الرماح إال أن أكثر ذلن وأفشاه فً  لال الماسم بن سبلم:" 

الرماح. وبعضهم ٌمول فً هذا النبات الذي لال هللا تعالى فٌه ألٌوب: علٌه السبلم }وخذ بٌدن 
 .(ٔٔ)ضؽثا فاضرب به وال تحنث{ إنما لٌل له: األسل ألنه شبه بالرماح"

فً رواٌة -. وهو معنى لول ابن عباسالمبضة من المرعى الطٌب«: الضؽث»أن الثالث: 
 .(ٔ)-العوفً

                                                                                                                                                                      

 .عساكر
 .عبد الرزاق وعبد بن حمٌد ، وعزاه إلى 5ٙٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔ)
 .الطبرانً ، وعزاه إلى 5ٙٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٕ)
 .ٕٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٖ(:صٕ٘ٓٙدالرزاق)انظر: تفسٌر عب (ٗ)
 .ٕٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1ٕ٘ٙاخرجه البخاري) (1)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖؼرٌب الحدٌث:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)لاله ابن عباس. ُحْزمة: «الضؽث»الرابع: أن 
 :(ٗ)، وأنشد لول الكمٌت(ٖ)الخامس : الحزمة من الحشٌش ، لاله لطرب

 تحٌد ِشماساً إذا ما العسٌُؾ  ...  بِضؽِث الخبلء إلٌها أشارا
 .(٘)المبضة الواحدة. لاله مماتل«: الضؽث»أن السادس : 

مابة عود عدد ما حلؾ علٌه وكان  -«األسل»وهً -ولال مماتل:" فؤخذ عٌدانا رطبة 
حلؾ لٌجلدن امرأته مابة جلدة، }فاضرب به وال تحنث{، ٌعنً: وال تؤثم فً ٌمٌنن التً حلفت 

فؤوجعها فبربت ٌمٌنه، وكان اسمها: علٌها، فعمد إلٌها فضربها بمابة عود ضربة واحدة 
 .(ٙ)«"دنٌا»

 .(2)السابع:  الشجر الرطب. لاله الضحان
 .(1)عٌدانا رطبة"ولال عطاء:" 

 .(5). لاله لتادةالثامن: أنه ؼصن فٌه تسعة وتسعون لضٌبا، واألصل تكملة الِمبَة
 .(ٓٔ)ِضْؽثا واحدا من الكؤل فٌه أكثر من ِمبَة عود" ولال ابن زٌد:" 

 .(ٔٔ)التاسع : السنبل ، حكاه ٌحٌى بن سبلم
 .(ٕٔ)العاشر : الثمام الٌابس ، لاله سعٌد بن المسٌب

، لاله من الشجر أو الحشٌش والّشمارٌخ وما أشبه ذلنالحادي عشر : أنه ملء الكؾ من 
 :(ٗٔ) التٌّمىّ ، وأنشد لول عوؾ بن الخرع (ٖٔ)أبوعبٌدة

 ضؽثا من خلى متطٌّبوأسفل منى نهدة لد ربطتها ... وألمٌت 
 .(٘ٔ)لال الزجاج:" الضؽث: الحزمة من الحشٌش أو الرٌحان أو ما أشبه ذلن" 
الضؽث: ما جمعته من شًء مثل حزمة الرطبة، وما لام على ساق  لال الفراء:" 

 .(ٙٔ)واستطال ثم جمعته فهو: ضؽث"
 .(2ٔ)الحزمة من الخلى والعٌدان" لال ابن لتٌبة:" 
 .(1ٔ)"الضؽث: كل ما مؤل الكؾ من النبات"ولال أبو حنٌفة:  

                                                                                                                                                                      

، ولفظه:" أمر أن ٌؤخذ ضؽثا من رطبة بمدر ما حلؾ علٌه فٌضرب به". ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 ، وزاد نسبته إلى عبد بن وابن المنذر.5٘ٔ/2وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: 

ابن إلى  ، وعزاه وزاد نسبته5٘ٔ/2، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .أبً حاتم

 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .1ٗٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٗٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٖٔ)
عوؾ، هو عوؾ بن عطٌة بن عمر بن الحرث بن تٌم. والخزع لمب جده عمرو. هو من فرسان العرب. (ٗٔ)

: أنه 2ٕٖ، 22ٖولال البكري فى السمط  22ٕجاهلى شاعر مفلك حسب لول المرزبانً فى معجم الشعراء 
والبٌت فً تفسٌر الطبري:  -، 1ٕ/ ٖ، والخزانة 2ٖٙجاهلى إسبلمى وراجع تمام نسبه فى شرح المفضلٌات 

 .ٖٗ/ ٕ، وعجزه فمط فى الجمهرة ٖٕٔ/ٕٔ
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٙٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٙٔ)
 .1ٖٔؼرٌب المرآن:  (2ٔ)
 .ٗٙٔ/ٕالعرب: نمبل عن: لسان  (1ٔ)
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الضؽث: لبضة من لضبان مختلفة، ٌجمعها أصل واحد مثل األسل،  ولال ابن منظور:" 
 :(ٔ)والكراث، والثمام; لال الشاعر

اث"  .(ٕ)َكؤَنَّهُ إِْذ تدلى ضؽُث كرَّ
األحبلم لُْبَضة حشٌش اختلط فٌها الّرطب والٌابس، وبه ُشبِّهت «: الضؽث»نستنتج بؤن  

المختلطة التً ال تُتبٌَّن حمابمها، ومنه أضؽاث أحبلم، أي: ما كان منها ملتبًسا مضطربًا ٌصعب 
 .(ٖ)تؤوٌلُه، وضؽث من خبر: ما اختلطت فٌه الحمٌمةُ بالوهم

[، أي:" إنا وجدنا أٌوب صابًرا على ٗٗلوله تعالى:}إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابًِرا{ ]ص :  
 .(ٗ)الببلء"

ٌمول: إنا وجدنا أٌوب صابرا على الببلء، ال ٌحمله الببلء على الخروج  الطبري:"لال  
 .(٘)عن طاعة هللا، والدخول فً معصٌته"

 .(ٙ)أي: على الببلء الذي ابتلٌناه به" لال ابن الجوزي:" 
فٌما أصابه فً النفس واألهل والمال، وال ٌخل به شكواه إلى هللا  لال البٌضاوي:أي:" 

من الشٌطان فإنه ال ٌسمى جزعا كتمنً العافٌة وطلب الشفاء مع أنه لال ذلن خٌفة أن ٌفتنه أو 
 .(2)لومه فً الدٌن"

كانت الدواب تجري فً جسده، ولد ألمى على مزبلة، وتؤذى منه لومه  لال السمعانً:" 
 .(1)ؼاٌة األذى"

الصبر أال تعترض على التمدٌر، وٌمال: الصبر الولوؾ تحت الحكم،  لال المشٌري:" 
وٌمال: التلذّذ بالببلء، واستعذابه دون استصعابه، وٌمال: الصبر الولوؾ مع هللا بحسن األدب، 

ًَ الضُّرُّ »ولم ٌنؾ لوله  ن اسم الصبر عنه ألّن ذلن لم ٌكن على وجه الشكوى، وألنه كا« َمسَّنِ
 .(5)مرة واحدة، ولد ولؾ الكثٌر من الولت ولم ٌمل مّسنى الّضّر فكان الحكم للؽالب "

 .(ٓٔ)حلة" -علٌه السبلم -لما برأ أٌوب فاؼتسل كساء جبرٌل لال مماتل:" 
لال ٌحٌى بن سبلم حدثنً أبو أمٌة عن الحسن: "أن أٌوب لم ٌبلؽه شًء ٌموله الناس  

نبٌا ما ابتلً بالذي ابتلً به، فدعا هللا فمال: اللهم إن كنت تعلم كان أشد علٌه من لولهم: لو كان 
أنً لم أعمل حسنة فً العبلنٌة إال عملت فً الشر مثلها فاكشؾ ما بً من ضر وأنت أرحم 

 .(ٔٔ)الراحمٌن. فاستجاب هللا له، فولع ساجدا، وأمطر علٌه فراش الذهب فجعل ٌلتمطه وٌجمعه"
اٌب{ ]ص : لوله تعالى:}نِْعَم   اع إلى طاعة ٗٗاْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ [، أي:" نِعم العبد هو، إنه رجَّ

 .(ٕٔ)هللا"
اع" لال الطبري:"   .(ٖٔ)ٌمول: إنه على طاعة هللا ممبل، وإلى رضاه رجَّ
 .(ٔ)نعم العبد أٌوب. إنه أواب ممبل بشراشره على هللا تعالى" لال البٌضاوي:أي:" 

                                                           

، 11ٕ/٘، وتاج العروس: 5ٗ/1، وتهذٌب اللؽة: ٖٗٙ/ٗشطر بٌت ورد فً اللسان، والعٌن)ضؽث(:ص(ٔ)
 ...«.داٍن ُمِسؾ فوٌك األرض هٌدبه :» 5ٕ٘وصدره فً البارع فً اللؽة: 

 والشعر ؼٌر منسوب فً المصادر السابمة.
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕلسان العرب:  (ٕ)
 .ٖٖٙٔ/ٕانظر: معجم اللؽة العربٌة المعاصرة )ضؽث(:ص (ٖ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .21٘/ٖزاد المسٌر:  (ٙ)
 .ٖٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٙٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .5ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (5)
 . 1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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 .(ٕ)كثٌر الرجوع إلى هللا"لال الزجاج:" }أواب{:  
ابٌ لال المشٌري:}  لم ٌشؽله الببلء عن المبلى، و}نعم العبد{، ألنه خرج من  {"إِنَّهُ أَوَّ

 .(ٖ)الببلء على الوجه الذي دخل فٌه"
لال المرطبً:" سبل سفٌان عن عبدٌن ابتلً أحدهما فصبر، وأنعم على اآلخر فشكر، 

أثنى على عبدٌن، أحدهما صابر واآلخر شاكر ثناء واحدا، فمال: كبلهما سواء، ألن هللا تعالى 
اب{ ]ص :  فمال فً وصؾ أٌوب: }نِْعَم اْلعَْبُد  [، ولال فً وصؾ سلٌمان:ٗٗ}نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

اب{ ]ص :    .(ٗ)["ٖٓإِنَّهُ أَوَّ
ن األنبٌاء، عن الحسن لال: "إن هللا تبارن وتعالى ٌحتج على الناس ٌوم المٌامة بثبلثة م
 فٌجًء العبد فٌمول: أعطٌتنً جماال فً الدنٌا فؤعجبت به، ولوال ذلن لعملت بطاعتن.

فٌمول هللا له تبارن وتعالى: الجمال الذي أعطٌت فً الدنٌا أفضل أو الجمال الذي أعطً 
 ٌوسؾ؟ فٌمول العبد: ال، الجمال الذي أعطً ٌوسؾ.
 حتج علٌه بذلن.فٌمول هللا: إن ٌوسؾ كان ٌعمل بطاعتً، فٌ

 وٌؤتً العبد فٌمول: ابتلٌتنً فً الدنٌا، ولوال ذلن لعملت بطاعتن.
فٌمول هللا له: الببلء الذي ابتلٌت به فً الدنٌا أشد أو الببلء الذي ابتلً به أٌوب؟ فٌمول 

 العبد: الببلء الذي ابتلً به أٌوب.
 ج علٌه بذلن.فٌمول هللا له تبارن وتعالى: لد كان أٌوب ٌعمل بطاعتً، فٌحت

 وٌجًء العبد فٌمول: أعطٌتنً ملكا فً الدنٌا فؤعجبت به، ولوال ذلن لعملت بطاعتن.
فٌمول هللا تبارن وتعالى: الملن الذي أعطٌتن فً الدنٌا أفضل أو الملن الذي أعطً 

 سلٌمان؟
 فٌمول العبد: الملن الذي أعطً سلٌمان.

 .(٘)هللا علٌه بذلن" فٌمول هللا: لد كان سلٌمان ٌعمل بطاعتً، فٌحتج
 [:ٗٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم من طرٌك هذا المصص الذي ال ٌتؤتى إال بالوحً  -ٔ تمرٌر نبوة دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 اإللهً.

 لد ٌبتلً هللا تعالى من ٌحبه من عباده لٌزٌد فً علو ممامه ورفعة شؤنه. -ٕ
 واآلخرة.فضل الصبر وعالبته الحمٌدة فً الدنٌا  -ٖ
 مشروعٌة الفتٌا وهً خاصة بؤهل الفمه والعلم. -ٗ
 وجوب الكفارة على من حنث فً ٌمٌنه. -٘

 المرآن
ٌِْدي َواِْلَْبَصاِر )  [٘ٗ({ ]ص : ٘ٗ}َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب أُوِلً اِْلَ

 التفسٌر: 
إبراهٌم وإسحاق وٌعموب; فإنهم أصحاب لوة فً طاعة عبادنا وأنبٌاءنا:  -أٌها الرسول-واذكر 

 هللا، وبصٌرة فً دٌنه.
أٌها -[، أي:" واذكر ٘ٗلوله تعالى:}َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب{ ]ص :  
 .(ٙ)عبادنا وأنبٌاءنا: إبراهٌم وإسحاق وٌعموب" -الرسول

}عبادنا إبراهٌم{ حٌن ألمً فً النار وصبر }إسحاق{ }واذكر{ ٌا دمحم صبر لال مماتل : "
 .(ٔ)"ذهاب بصره، ولم ٌذكر إسماعٌل بن إبراهٌم ألنه لم ٌبتل للذبح، وصبر }ٌعموب{ فً

                                                                                                                                                                      

 .ٖٔ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .5ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (٘)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
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إنما ذكر إبراهٌم، ثم »لال: « واذكر عبدنا إبراهٌم»عن عطاء، سمع ابن عباس، ٌمرأ: 
 .(ٕ)«ذكر ولده بعده

لى التوحٌد، كؤنه ٌوجه الكبلم إلى أن إسحاق وٌعموب ع« واذكر عبدنا» ولرأ ابن كثٌر: 
 .(ٖ)من ذّرٌة إبراهٌم، وأنهما ذُِكرا من بعده

ٌِْدي َواأْلَْبَصاِر{ ]ص :   [، أي:" فإنهم أصحاب لوة فً طاعة ٘ٗلوله تعالى:}أُوِلً اأْلَ
 .(ٗ)هللا، وبصٌرة فً دٌنه"

ٌعنً باألٌدي: أهل المّوة على عبادة هللا وطاعته. وٌعنً باألبصار: أنهم  لال الطبري:" 
 .(٘)أهل أبصار الملوب، ٌعنً به: أولى العمول للحك"

ٌِْدي َواأْلَْبَصاِر{ ]ص : واختلؾ فً تفسٌر    [، على وجوه:٘ٗلوله تعالى:}أُوِلً اأْلَ
 .(ٙ)فً الدٌن ، لاله ابن عباس أحدها : أن األٌدي: الموة على العبادة ، واألبصار: الفمه

لوا بالمّوة والعبادة" ولال ابن عباس:"   .(2)فّضِ
 .(1)الموة فً العبادة والبصر بالدٌن" ولال عطاء:" 

 .(5)أٌضا–. لاله ابن عباس : الموة فً العبادة، واألبصار: البصر فً أمر هللاالثانً : أن األٌدي
 .(ٓٔ)واألبصار: العمول، لاله مجاهد ،لمّوة فً أمر هللاالثالث : أن األٌدي: ا

 .(ٔٔ)-أٌضا-لاله مجاهد : البصر فً الحّك.واألبصارالرابع: أن المّوة: فً طاعة هللا،  
، (ٕٔ)األٌدي: المّوة فً طاعة هللا، واألبصار: البصر بعمولهم فً دٌنهم. لاله لتادةالخامس: أن 

 .(ٖٔ)والسدي
 .(ٗٔ)أعطوا لوة فً العبادة، وبصًرا فً الدٌن" لال لتادة:"

ٌعنً بذلن : العمل الصالح والعلم النافع والموة فً العبادة والبصٌرة  لال ابن كثٌر:"
 .(٘ٔ)النافذة"

ذلن مثل، وذلن أن بالٌد البطش، وبالبطش تُعرؾ لّوة الموّي، فلذلن لٌل  لال الطبري:" 
للموّي: ذو ٌٍَد; وأما البصر، فإنه عنى به بصر الملب، وبه تنال معرفة األشٌاء، فلذلن لٌل للرجل 

 .(ٙٔ)العالم بالشًء: ٌصٌر به"
 

 المرآن
ٌَْن اِْلَْخٌَاِر )( ٙٗ}إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر ) ({ ]ص : 5َٗوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَ

ٗٙ-ٗ5] 
 التفسٌر: 

                                                                                                                                                                      

 .5ٗٙ-1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .5ٗٙ/ٖرواه مماتل بن سلٌمان فً التفسٌر:  (1)
 .ٕٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) انظر: (5)
 .ٕٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 . ٕٙٔ/ٕٔالطبري:  نظر: تفسٌر( إٔ)
 . ٕٙٔ/ٕٔالطبري:  نظر: تفسٌر( أٖ)
 . ٕٙٔ/ٕٔ( أخرجه الطبري: ٗٔ)
 .2/2ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
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إنا خصصناهم بخاصة عظٌمة، حٌث جعلنا ذكرى الدار اآلخرة فً للوبهم، فعملوا لها بطاعتنا، 
ودعوا الناس إلٌها، وذكَّروهم بها. وإنهم عندنا لمن الذٌن اصطفٌناهم لرسالتنا، واخترناهم 

 لطاعتنا.
[، أي:" إنا خصصناهم ٙٗلوله تعالى:}إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر{ ]ص :  

بخاصة عظٌمة، حٌث جعلنا ذكرى الدار اآلخرة فً للوبهم، فعملوا لها بطاعتنا، ودعوا الناس 
 .(ٔ)إلٌها، وذكَّروهم بها"

 .(ٕ)خاصة: ذكر الدار"ٌمول تعالى ذكره: إنا خصصناهم ب لال الطبري:" 
. (ٖ)«ذكرى الدار»إلى « خالصة»فؤضاؾ « بخالصة ذكرى الدار»لرأ أهل الحجاز: و 

 .(ٗ). لال الفراء:" وهو وجه حسن"(ٖ)«الدار
 [، وجوه من التفسٌر:ٙٗلوله تعالى:}إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر{ ]ص : وفً  
رون الناس الدار اآلخرة، وٌدعونهم إلى طاعة هللا، والعمل للدار  أحدها : أي: أنهم كانوا ٌذَّكِ

 .(ٙ)، وهو معنى لول ابن عباس(٘)اآلخرة. لاله لتادة
 .(2)"بهذه أخلصهم هللا، كانوا ٌدعون إلى اآلخرة وإلى هللا لال لتادة:" 
 .(1)أخلصوا بذلن وبذكرهم دار ٌوم المٌامة" لال ابن عباس:" 
أخلص إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق عن ذكر الدنٌا بذكره  ولال سهل بن عبدهللا:" 

خالصة، ال لمال جزاء، وال شاهدوا فٌه أنفسهم، بل ذكروه به له، ولٌس من ذكر هللا باهلل كمن 
 .(5)ذكر هللا بذكر هللا، وهللا سبحانه وتعالى أعلم"

 .(ٔٔ)، وعطاء، والسدي(ٓٔ)ٌرها، لاله مجاهدأخلصناهم بذكر اآلخرة، فلٌس لهم ذكر ؼالثانً : 
 .(ٕٔ)"بذكرهم الدار اآلخرة، وعملهم لآلخرة لال السدي:" 
 .(ٖٔ)وجعلناهم أذكر الناس لدار اآلخرة ٌعنً الجنة" لال مماتل:"ٌمول: 
 .(ٗٔ)وكان الفضٌل بن عٌاض ٌمول: "هو الخوؾ الدابم فً الملب" 

الدنٌا وذكرها، وأخلصهم بحب اآلخرة نزع هللا ما فً للوبهم من ولال مالن:" 
 .(٘ٔ)وذكرها"

اآلخرة،  إنا أخلصناهم جعلناهم لنا خالصٌن، بؤن جعلناهم ٌذكرون بالدار لال الزجاج:"
 .(ٙٔ)وٌزهدون فً الدنٌا، وكذلن شؤن األنبٌاء صلوات هللا علٌهم"

 .(2ٔ) ، بالتنوٌن«بَِخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّارِ »وهذان الموالن على تفسٌر لراءة 
 .(1ٔ)اصطفٌناهم ألفضل ما فً اآلخرة وأعطٌناهم ، لاله ابن زٌدالثالث: 

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 2ٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٖ)
 . 2ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٙٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٔتفسٌر التستري: :  (5)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .21٘/ٖزاد المسٌر:  (ٗٔ)
 .٘ٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .ٖٖٙ/ٗالمرآن: معانً  (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
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 .(ٔ)«بَِخاِلَصة ِذْكَرى الدَّارِ »على لراءة من لرأه باإلضافة: وهذا المول 
 .(ٕ)حكاه الزجاج أي: ٌكثرون ذكر اآلخرة والرجوع إلى هللا جل وعز.الرابع : 

 .(ٖ)الدار. وهذا لول سعٌد بن جبٌرإنا أخلصناهم بخالصة ُعْمبَى الخامس : 
 .(ٗ)-فً رواٌة خرى-بخالصة أهل الدار. لاله مجاهدالسادس : إنا اخلصناهم 

 .(٘)"هم أهل الدار; وذو الدار لال مجاهد:" 
 .(ٙ)أخلصناهم من العاهات واآلفات وجعلناهم ذاكرٌن الدار اآلخرة ، حكاه النماشالسابع: أي: 

 لال ابن الجوزي:" تحتمل لراءة من نّون وجهٌن: 
 ، والتمدٌر: أخلصناهم بذكر الدار. « خالصة»بدال من « ذكرى»أحدهما: أن تكون 

 والثانً: أن ٌكون المعنى: أخلصناهم بؤن ٌذكروا الدار بالتؤهب لآلخرة والزهد فً الدنٌا. 
 .(2)بالخوؾ منها"ومن أضاؾ، فالمعنى: أخلصناهم بإخبلصهم ذكرى الدار 

وأولى األلوال بالصواب فً ذلن على لراءة من لرأه بالتنوٌن أن ٌمال:  لال الطبري:" 
معناه: إنا أخلصناُهْم بخالصة هً ذكرى الدار اآلخرة، فعملوا لها فً الدنٌا، فؤطاعوا هللا 

الدار  ورالبوه; ولد ٌدخل فً وصفهم بذلن أن ٌكون من صفتهم أٌضا الدعاء إلى هللا وإلى
اآلخرة، ألن ذلن من طاعة هللا، والعمل للدار اآلخرة، ؼٌر أن معنى الكلمة ما ذكرت. وأما على 
ا  لراءة من لرأه باإلضافة، فؤن ٌمال: معناه: إنا أخلصناهم بخالصة ما ذكر فً الدار اآلخرة; فلمَّ

}ال ٌَْسؤَُم اإلْنَساُن ِمْن لم تُْذكر"فً" أضٌفت الذكرى إلى الدار كما لد بٌَّنا لبل فً معنى لوله: 
ٌِْر{ ولوله: }بُِسَإاِل نَْعَجتَِن إِلَى نِعَاِجه{"  .(1)ُدَعاِء اْلَخ

ٌَْن اأْلَْخٌَاِر{ ]ص :   [، أي:" وإنهم عندنا لمن 2ٗلوله تعالى:}َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَ
 .(5)الذٌن اصطفٌناهم لرسالتنا، واخترناهم لطاعتنا"

ٌمول: وإن هإالء الذٌن ذكرنا عندنا لمن الذٌن اصطفٌناهم لذكرى اآلخرة  الطبري:"لال  
 .(ٓٔ)األخٌار، الذٌن اخترناهم لطاعتنا ورسالتنا إلى خلمنا"

 .(ٔٔ)أي : لمن المختارٌن المجتبٌن األخٌار فهم أخٌار مختارون" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)اختارهم هللا على علم للرسالة" لال مماتل:" 
أي: الذٌن اتخذهم هللا صفوة، صفاهم من األدناس كلها وأخلصهم  لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)منها"
 

 المرآن
 [7ٗ({ ]ص : 7ٗ}َواْذُكْر إِْسَماِعٌَل َواْلٌََسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اِْلَْخٌَاِر )

 التفسٌر: 
ذكر; إن كبل منهم من عبادنا: إسماعٌل، والٌسع، وذا الكفل، بؤحسن ال -أٌها الرسول-واذكر 

 األخٌار الذٌن اختارهم هللا من الخلك، واختار لهم أكمل األحوال والصفات.

                                                           

 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .٘ٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .21٘/ٖزاد المسٌر:  (2)
 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2/22تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .5ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
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أٌها -[، أي:" واذكر 1ٗلوله تعالى:}َواْذُكْر إِْسَماِعٌَل َواْلٌََسَع َوَذا اْلِكْفِل{ ]ص :  
 .(ٔ)عبادنا: إسماعٌل، والٌسع، وذا الكفل، بؤحسن الذكر" -الرسول
،  وصبر الٌسع، وصبر -هو أشوٌل بن هلمانا-« إسماعٌل»واذكر صبر  لال مماتل:" 

 .(ٕ)«"ذا الكفل»
ٌِْه َوَسلَّم: واذكر ٌا دمحم إسماعٌل  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه َصلَّى هللا َعلَ

والٌسع وذا الكفل، وما أبلوا فً طاعة هللا، فتؤسَّ بهم، واسلن منهاَجهم فً الصبر على ما نالن 
 .(ٖ)فً هللا، والنفاذ لببلغ رسالته"

}وإسماعٌل{ وهو ولد إبراهٌم، }والٌسع{ وهو ابن أخطوب بن العجوز،  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)}وٌونس{ وهو ٌونس بن متى، }ولوطا{ وهو لوط بن هاران بن أخً إبراهٌم"

ٌَْسعَ »عن إبراهٌم أنه لرأ:    .(٘)ببلمٌن، وبالتشدٌد"« َواللَّ
 لوالن: ،«َوَذا اْلِكْفلِ »وفً لوله تعالى: 

 .(2)، ومجاهد(ٙ)لاله أبو موسى األشعريولم ٌكن نبٌا. أحدهما: أنه كان عبدا صالحا، 
 ثبلثة ألوال: ، «ذو الكفل:»وفً تسمٌته 

أحدها: أن رجبل كان ٌصلً كل ٌوم مابة صبلة فتوفً، فكفل بصبلته، فسمً: ذا الكفل، لاله أبو 
 . (1)األشعريموسى 

الثانً: أنه تكفل للنبً بمومه أن ٌكفٌه أمرهم وٌمٌمه وٌمضً بٌنهم بالعدل ففعل، فسمً: ذا 
 . (5)الكفل، لاله مجاهد

ولال ابن عباس:" كان لاض فً بنً إسرابٌل، فحضره الموت فمال: من ٌموم ممامً  
ه جمٌعا ٌصلً، ثم ٌصبح على إن ال ٌؽضب؟ لال: فمال رجل: أنا فسمى ذا الكفل لال: فكان لٌل

صابما فٌمضً بٌن الناس. لال: وله ساعة ٌمٌلها لال: فكان كذلن، فؤتاه الشٌطان عند نومته فمال 
له أصحابه: مالن؟ لال: إنسان مسكٌن له على رجل حك، ولد ؼلبنً علٌه، لالوا: كما أنت حتى 

فسمع، فمال: مالن؟ لال:  لال: فجعل ٌصٌح عمدا حتى ٌولظه لال: -ٌستٌمظ، لال: وهو فوق نابم
إنسان مسكٌن، له على رجل حك لال: اذهب فمل له: ٌعطٌن، لال: لد أبً لال: اذهب أنت إلٌه 
لال: فذهب، ثم جاء من الؽد فمال: مالن؟ لال: ذهبت إلٌه فلم ٌرفع بكبلمن رأسا. لال: اذهب إلٌه 

فمال له أصحابه: اخرج فعل فمل له: ٌعطٌن حمن، لال: فذهب، ثم جاء من الؽد حٌن لال: لال: 
كنت  هللا بن، تجًء كل ٌوم حٌن ٌنام، ال تدعه ٌنام؟ فجعل ٌصٌح: من أجل أنً إنسان مسكٌن لو

ؼنٌا؟ لال: فسمع أٌضا، فمال: مالن؟ لال: ذهبت إلٌه فضربنً، لال: امش حتى أجا معن لال: 
 .(ٓٔ)"فهو ممسن بٌده فلما راه ذهب معه نثر ٌده منه ففر

ملكا لتل فً ٌوم ثبلثمابة نبً، وفر منه مابة نبً، فكفلهم ذو الكفل ٌطعمهم وٌسمٌهم  الثالث: أن
 . (ٔٔ)حتى أفلتوا، فسمً ذا الكفل، لاله ابن السابب

 . (ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)المول الثانً: أنه كان نبٌا، لاله الحسن

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٓٗ-2ٓٗ/ٕرواه الفراء فً معانً المرآن:  (٘)
 .ٔٔ٘-ٓٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٔ٘-ٓٔ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓ٘/1ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٙٗ/1(:ص2ٖٖٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٗٙٗ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٓ-ٕٓ/ٖانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
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لال عطاء: "أوحى هللا تعالى إلى نبً من األنبٌاء: إنً أرٌد لبض روحن، فاعرض 
ال ٌفتر، وٌصوم النهار ال ٌفطر،  ملكن على بنً إسرابٌل، فمن تكفل لن بؤنه ٌصلً اللٌل

وٌمضً بٌن الناس وال ٌؽضب، فادفع ملكن إلٌه، ففعل ذلن، فمام شاب فمال: أنا أتكفل لن بهذا، 
 .(ٔ)"فتكفل به، فوفى، فشكر هللا له ذلن، ونبؤه، وسمً: ذا الكفل

[، أي:" إن كبل منهم من األخٌار الذٌن 1ٗأْلَْخٌَاِر{ ]ص : لوله تعالى:}َوُكلٌّ ِمَن ا 
 .(ٕ)اختارهم هللا من الخلك، واختار لهم أكمل األحوال والصفات"

للنبوة فاصبر ٌا دمحم على األذى كما صبر هإالء  -عز وجل -اختارهم هللا لال مماتل:" 
 .(ٖ)الستة على الببلء"

 
 المرآن

( ُمتَِّكئٌَِن فٌَِها ٓ٘( َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم اِْلَْبَواُب )7ِٗلْلُمتَِّمٌَن لَُحْسَن َمآٍب )}َهَذا ِذْكٌر َوإِنَّ 
 [ٔ٘-7ٗ({ ]ص : ٌَْٔ٘دُعوَن فٌَِها بِفَاِكَهٍة َكثٌَِرٍة َوَشَراٍب )

 التفسٌر: 
وطاعته لَحسَن مصٌر ولمومن. وإن ألهل تموى هللا  -أٌها الرسول-هذا المرآن ِذْكر وشرؾ لن 

عندنا فً جنات إلامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكبٌن فٌها على األرابن المزٌَّنات، ٌطلبون ما 
 ٌشتهون من أنواع الفواكه الكثٌرة والشراب، من كل ما تشتهٌه نفوسهم، وتلذه أعٌنهم.

 -ها الرسولأٌ-[، أي:" هذا المرآن ِذْكر وشرؾ لن 5ٗلوله تعالى:}َهَذا ِذْكٌر{ ]ص :  
 .(ٗ)ولمومن"
 .(٘)ٌعنً: هذا بٌان الذي ذكر هللا من أمر األنبٌاء فى هذه السورة" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي : هذا فصل فٌه ذكر لمن ٌتذكر" لال ابن كثٌر:" 

ٌمول تعالى ذكره: هذا المرآن الذي أنزلناه إلٌن ٌا دمحم ذكر لن ولمومن، لال الطبري: "
 .(2)ذكرنان وإٌاهم به"

أي: هذا المرآن فٌه ذكر ما كان، وذكر األنبٌاء والمصص، وٌمال إنّه  لال المشٌري:"
 .(1)شرؾ لن ألنه معجزة تدل على صدلن"

 .(5)عن السدّي: "}َهَذا ِذْكُر{، لال: المرآن"
أى: هذا نوع من الذكر وهو المرآن، لما أجرى ذكر األنبٌاء وأتمه،  لال الزمخشري:"

وهو باب من أبواب التنزٌل، ونوع من أنواعه، وأراد أن ٌذكر على عمبه بابا آخر، وهو ذكر 
لال: هذا ذكر، ثم لال: }َوإِنَّ ِلْلُمتَِّمٌَن{، كما ٌمول الجاحظ فً كتبه: فهذا باب، « ٔ»الجنة وأهلها، 

ً باب آخر، وٌمول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع فً آخر: هذا ثم ٌشرع ف
ولد كان كٌت وكٌت، والدلٌل علٌه: أنه لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن ٌعمبه بذكر أهل النار. 

 .(ٓٔ)لال: }هذا وإن للطاؼٌن{. ولٌل: معناه هذا شرؾ وذكر جمٌل ٌذكرون به أبدا"
[، ٓ٘-5ِٗلْلُمتَِّمٌَن لَُحْسَن َمآٍب َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم اأْلَْبَواُب{ ]ص :  لوله تعالى:}َوإِنَّ  

 .(ٔٔ)أي:" وإن ألهل تموى هللا وطاعته لَحسَن مصٌر عندنا فً جنات إلامة، مفتَّحة لهم أبوابها"
                                                           

 .1ٕٓ-ٕٓ/ٖزاد المسٌر:(ٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٓ٘ٙ-5ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٓ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .2/22تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (2)
 .ٕٓٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (1)
 .ٕٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٓٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٓٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
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ناب ٌمول: وإن للمتمٌن الذٌن اتموا هللا فخافوه بؤداء فرابضه، واجت لال الطبري:" 
معاصٌه، لحسَن َمْرجع ٌرجعون إلٌه فً اآلخرة، وَمِصٌر ٌصٌرون إلٌه: بساتٌُن إلامة مفتحة 

 .(ٔ)لهم أبوابها"
وإن للذٌن ٌتّمون المعاصً لحسن المنملب، ]جنات عدن[ إذا جاءوها ال  لال المشٌري:"

 .(ٕ)ٌلحمهم ذّل الحجاب، وال كلفة االستبذان، تستمبلهم المبلبكة بالترحاب والتبجٌل"
ٌخبر تعالى عن عباده المإمنٌن السعداء أن لهم فً الدار اآلخرة } لَُحْسَن  لال ابن كثٌر:" 

منملب. ثم فسره بموله : } َجنَّاِت َعْدٍن{، أي : جنات إلامة مفتحة لهم َمآٍب { وهو : المرجع وال
، أي : إذا «مفتحة لهم أبوابها»بمعنى اإلضافة، كؤنه ٌمول : -هنا-األبواب. واأللؾ والبلم 
 .(ٖ)جاءوها فتحت لهم أبوابها"

 .(ٗ)"}وإن للمتمٌن{ من هذه األمة فً اآلخرة }لحسن مآب{،  ٌعنً: مرجع لال مماتل:" 
 .(٘)عن السدّي، لوله: "}َوإِنَّ ِلْلُمتَِّمٌَن لَُحْسَن َمآٍب{، لال: لحسن منملب" 
عن الحسن:" أبواب ٌرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ٌمال لها: انفتحً،  

 .(ٙ)انمفلً، تكلم فتفهم وتتكلم"
هم رزلهم فٌها بكرة : }ول-تعالى -الولٌد بن مسلم لال: سؤلت زهٌر بن دمحم عن لولهعن  

وعشٌا{، لال: لٌس فى الجنة لٌل، هم فً نور أبدا ولهم ممدار اللٌل بإرخاء الحجب وممدار 
 .(2)النهار"

عن عبد هللا بن عمرو، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن فً الجنة لصرا ٌمال له : "عدن"  
أو : ال  -اب خمسة آالؾ حبََرة ال ٌدخله حوله البروج والمروج له خمسة آالؾ باب عند كل ب

 .(1)إال نبً أو صدٌك أو شهٌد أو إمام عدل" -ٌسكنه 
 .(5)[، أي:" متكبٌن فٌها على األرابن المزٌَّنات"ٔ٘لوله تعالى:}ُمتَِّكبٌَِن فٌَِها{ ]ص :  
 .(ٓٔ)ٌمول: متكبٌن فً جنات عدن، على ُسرر" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)لٌل : متربعٌن فٌها على سرر تحت الحجال" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ٌطلبون ما ٌشتهون ٔ٘لوله تعالى:}ٌَْدُعوَن فٌَِها بِفَاِكَهٍة َكثٌَِرةٍ َوَشَراٍب{ ]ص :  

 .(ٕٔ)من أنواع الفواكه الكثٌرة والشراب"
 .(ٖٔ)ٌدعون فٌها بثمار من ثمار الجنة كثٌرة، وشراب من شرابها" لال الطبري:" 
} بِفَاِكَهٍة َكثٌَِرةٍ{، أي : مهما طلبوا وجدوا وحضر كما أرادوا. } َوَشَراٍب ابن كثٌر:"لال  

{ أي : من أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام } بِؤَْكَواٍب َوأَبَاِرٌَك َوَكؤٍْس ِمْن َمِعٌٍن { ] الوالعة : 
ٔ1 "](ٔٗ). 

                                                           

 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٕ)
 .2/22تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٓ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٓ٘ٙ/ٖرواه عنه مماتل بن سلٌمان فً التفسٌر:  (ٙ)
 .ٓ٘ٙ/ٖرواه عنه مماتل بن سلٌمان فً التفسٌر:  (2)
( "كشؾ األستار" من 5ٔ٘ٔرواه البزار فً مسنده برلم )، و2/22رواه ابن ابً حاتم كما تفسٌر ابن كثٌر:  (1)

( : "فٌه عبد هللا بن مسلم بن هرمز وهو 5ٙٔ/٘من طرٌك دمحم بن ثواب به ، ولال الهٌثمً فً المجمع )
 .ضعٌؾ"

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 . ٕٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2/22تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 . ٕٕٕ/ٕٔر الطبري: تفسٌ(ٖٔ)
 .2/21تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
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 المرآن

 [ٕ٘({ ]ص : ٕ٘)}َوِعْنَدُهْم لَاِصَراُت الطَّْرِؾ أَتَْراٌب 
 التفسٌر: 

 وعندهم نساء لاصرات أبصارهن على أزواجهن متساوٌات فً السن.
ٌمول تعالى ذكره: عند هإالء المتمٌن الذٌن أكرمهم هللا بما وصؾ فً  لال الطبري:" 

هذه اآلٌة من إسكانهم جنات عدن، نساء لصرت أطرافهّن على أزواجهّن، فبل ٌردن ؼٌرهم، وال 
 .(ٔ)ٌمددن أعٌنهن إلى سواهم، ولوله }أَتَْراٌب{، ٌعنً: أسنان واحدة"

}َوِعْنَدُهْم لَاِصَراُت الطَّْرِؾ{، أي : عن ؼٌر أزواجهن فبل ٌلتفتن إلى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ؼٌر بعولتهن } أَتَْراٌب{، أي : متساوٌات فً السن والعمر"

 .(ٖ)لصرن طرفهم على أزواجهم، فبل ٌردن ؼٌرهم" لال لتادة:" 
دن لصرن أبصارهّن وللوبهّن وأسماعهّن على أزواجهّن، فبل ٌر لال السدي:" 
 .(ٗ)ؼٌرهم"
 .(ٙ). وروي عن مجاهد مثله(٘)عن ابن عباس:"}أَتَْراٌب{، لال: أمثال" 
 .(2)عن السدّي: "}أَتَْراٌب{، لال: مستوٌات" 
 .(1)عن لتادة: "}أَتَْراٌب{: سن واحدة" 

 .(5)لدات مستوٌات فً الحسن والجمال والشكل"« : أَتْرابٌ » لال المشٌري:"
وانما جعلن على سّن واحدة، ألن التحاب بٌن األلران أثبت. ولٌل:  لال الزمخشري:"

 .(ٓٔ)هّن أتراب ألزواجهن، أسنانهّن كؤسنانهم"
 

 المرآن
 [ٗ٘-ٖ٘({ ]ص : ٗ٘( إِنَّ َهَذا لَِرْزلُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد )ٖ٘}َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلٌَْوِم اْلِحَساِب )

 التفسٌر: 
 ٌوم المٌامة، إنه لَرزلنا لكم، لٌس له فناء وال انمطاع. -أٌها المتمون-توعدون به هذا النعٌم هو ما 

[، أي:" هذا النعٌم هو ما توعدون ٖ٘لوله تعالى:}َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلٌَْوِم اْلِحَساِب{ ]ص :  
 .(ٔٔ)ٌوم المٌامة" -أٌها المتمون-به 

 فً الدنٌا أٌها المإمنون به من ٌمول تعالى ذكره: هذا الذي ٌعدكم هللا لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)الكرامة لمن أدخله هللا الجنة منكم فً اآلخرة"

 .(ٖٔ)هذا ما تدخرونه لٌوم تجزى كل نفس ما عملت" لال الزمخشري:"
 .(ٗٔ)أي: هذا الجزاء الذي وعدتم به" لال المرطبً:"

                                                           

 .ٕٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2/21تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٖٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٓٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (5)
 .ٓٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٓٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٓٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
 . ٕٕٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)



ٔ2ٓ 
 

أي : هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة التً وعدها لعباده المتمٌن التً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)ٌصٌرون إلٌها بعد نشورهم ولٌامهم من لبورهم وسبلمتهم من النار "

بالتاء، أٌها المإمنون. ولرأ ابن كثٌر وابن محٌصن وأبو « ما توعدون:»ولراءة العامة  
وهً لراءة السلمً واختٌار أبً عبٌد وأبً عمرو وٌعموب:}ما توعدون{، بالٌاء على الخبر، 

 .(ٕ)حاتم، لموله تعالى:" وإن للمتمٌن لحسن مآب" فهو خبر
[، أي:" إنه لَرزلنا لكم، لٌس له ٗ٘لوله تعالى:}إِنَّ َهَذا لَِرْزلُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد{ ]ص :  

 .(ٖ)فناء وال انمطاع"
إن هذا الذي أعطٌنا هإالء المتمٌن فً جنَّات عدن من الفاكهة  لال الطبري: ٌمول:" 

الكثٌرة والشراب، والماصرات الطرؾ، ومكنَّاهم فٌها من الوصول إلى اللّذات وما اْشتهته فٌها 
أنفسهم لرزلنا، رزلناهم فٌها كرامة منا لهم،  لٌس له عنهم انمطاع وال له فناء، وذلن أنهم كلما 

شجرة من أشجارها، فؤكلوها، عادت مكانها أخرى مثلها، فذلن لهم دابم  أخذوا ثمرة من ثمار
 .(ٗ)أبدا، ال ٌنمطع انمطاع ما كان أهل الدنٌا أوتوه فى الدنٌا، فانمطع بالفناء، ونَِفد باإلنفاد"

أخبر عن الجنة أنه ال فراغ لها وال انمضاء وال زوال وال انتهاء فمال :  لال ابن كثٌر:" 
ِ بَاٍق { ] النحل :  } إِنَّ َهَذا [  5ٙلَِرْزلُنَا َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد { كموله تعالى : }َما ِعْنَدُكْم ٌَْنفَُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ

ٌَْر َمْجذُوٍذ { ] هود :  ٌُْر َمْمنُوٍن { ] فصلت :  1ٓٔوكموله }َعَطاًء َؼ [  1[، وكموله } لَُهْم أَْجٌر َؼ
لَُها َدابٌِم َوِظلَُّها تِْلَن ُعْمبَى الَِّذٌَن اتَّمَْوا َوُعْمبَى اْلَكافِِرٌَن النَّاُر { ] أي : ؼٌر ممطوع، وكموله : } أُكُ 

 .(٘)[ واآلٌات فً هذا كثٌرة جدا" ٖ٘الرعد : 
 .(ٙ)أن نعٌم أهل الجنة ؼٌر منمطع" -عز وجل  -أعلم هللا  لال الزجاج:" 
 .(2)انمطاع"عن لتادة: "}َما لَهُ ِمْن نَفَاٍد{، أي: ما له  
 .(1)رزق الجنة، كلما أخذ منه شًء عاد مثله مكانه، ورزق الدنٌا له نفاد" لال السدي:" 

 [:ٗ٘-٘ٗفوابد اآلٌات:]
فضٌلة الموة فً العبادة والبصٌرة فً الدٌن وفً الحدٌث  "المإمن الموي خٌر وأحب إلى هللا  -ٔ

 .(5)من المإمن الضعٌؾ وفً كل خٌر"
 اآلخرة وتذكرها دابماً ألنها تساعد على الطاعة.فضل ذكر الدار  -ٕ
 فضل التموى وأهلها وبٌان ما اعد لهم ٌوم الحساب. -ٖ
 نعٌم اآلخرة ال ٌنفد كؤهلها ال ٌموتون وال ٌهرمون. -ٗ
فضٌلة االبتساء بالصالحٌن وااللتداء فً الخٌر بهم وهم أولوا الموة فً العبادة والبصٌرة فً  -٘

 الدٌن.
 المرآن
 [ٙ٘-٘٘({ ]ص : ٙ٘( َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلِمَهاُد )٘٘ا َوإِنَّ ِللطَّاِؼٌَن لََشرَّ َمآٍب )}َهذَ 

 التفسٌر: 

                                                           

 .2/21تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٕٓ/٘ٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2/21تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
، رلم 5ٖ٘ٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٕٗٙٙ، رلم ٕٕ٘ٓ/ٗ( ، ومسلم )1222، رلم ٖٙٙ/ٕأخرجه أحمد )(5)

( ، 2٘ٗٓٔ، رلم 5٘ٔ/ٙ( ، والنسابى فى الكبرى )ٗٔٔٔ، رلم 2ٗٗ/ٕ( . وأخرجه أًٌضا: الحمٌدى )1ٙٔٗ
( ، والدٌلمى ٗٓٗ/ٔ( ، والحكٌم )2ٕٔ٘، رلم 1ٕ/ٖٔ( ، وابن حبان )ٕٔ٘ٙ، رلم ٕٗٔ/ٔٔوأبو ٌعلى )

 ( ، والبٌهمى1ٓ٘، رلم 12ٔ/ٗ)
 .(55ٙٓٔ، رلم 15/ٓٔ)
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هذا الذي سبك وصفه للمتمٌن. وأما المتجاوزون الحدَّ فً الكفر والمعاصً، فلهم شر مرجع 
 بس الفراش فراشهم.ومصٌر، وهو النار ٌُعذَّبون فٌها، تؽمرهم من جمٌع جوانبهم، فب

[، أي:" ٙ٘-٘٘( َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها{ ]ص : ٘٘لوله تعالى:}َهَذا َوإِنَّ ِللطَّاِؼٌَن لََشرَّ َمآٍب ) 
هذا الذي سبك وصفه للمتمٌن. وأما المتجاوزون الحدَّ فً الكفر والمعاصً، فلهم شر مرجع 

 .(ٔ)جوانبهم"ومصٌر، وهو النار ٌُعذَّبون فٌها، تؽمرهم من جمٌع 
}هذا{ الذي وصفت لهإالء المتمٌن. وإن للكافرٌن لشرَّ َمِصٌر  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)ٌصٌرون إلٌه ٌوم المٌامة، ألن مصٌرهم إلى جهنم، وإلٌها منملبهم بعد وفاتهم"
 .(ٖ)عن السدّي: "}َوإِنَّ ِللطَّاِؼٌَن لََشرَّ َمآٍب{، لال: لشرَّ ُمْنمَلَب" 
 .(ٗ)[، أي:" فببس الفراش فراشهم"ٙ٘تعالى:}فَبِبَْس اْلِمَهاُد{ ]ص : لوله  
 .(٘)فببس الفراش الذي افترشوه ألنفسهم جهنم" لال الطبري: ٌمول:" 

 
 المرآن

 [7٘-5٘({ ]ص : 7٘( َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج )5٘}َهَذا فَْلٌَذُولُوهُ َحِمٌٌم َوَؼسَّاٌق )
 التفسٌر: 

ماء شدٌد الحرارة، وصدٌد سابل من أجساد أهل النار فلٌشربوه، ولهم عذاب آخر هذا العذاب 
 من هذا المبٌل أصناؾ وألوان.

[، أي:" هذا العذاب ماء شدٌد 1٘لوله تعالى:}َهَذا فَْلٌَذُولُوهُ َحِمٌٌم َوَؼسَّاٌق{ ]ص :  
 .(ٙ)الحرارة، وصدٌد سابل من أجساد أهل النار فلٌشربوه"

وؼساق  -وهو الذي لد أؼلً حتى انتهى حّره -هذا حمٌم مول:"لال الطبري: ٌ 
 .(2)فَْلٌذولوه"
ه" لال السدي:"   .(1)الحمٌم: الذي لد انتهى َحرُّ
 .(5)الحمٌم دموع أعٌنهم، تجمع فً حٌاض النار فٌسمونه" لال ابن زٌد:" 
 [، على ألوال:1َ٘وَؼسَّاٌق{ ]ص : واختلؾ فً لوله تعالى:} 

، وعبد هللا (ٓٔ)ٌسٌل من جلودهم من الصدٌد والدم. ورواه الضحان عن ابن عباسما أحدها: أنه 
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، وبه لال لاله لتادة(ٔٔ)بن عمرو
الصدٌد الذي ٌجمع من جلودهم مما تصهرهم النار فً « : الؽساق» لال ابن زٌد:" 

 .(ٗٔ)حٌاض ٌجتمع فٌها فٌسمونه"
ح الؽلٌظ، لو أن لطرة منه تَُهَراق فً المؽرب ألنتنت عبد هللا بن عمرو: "هو المٌَْ  ولال  

 .(٘ٔ)أهل المشرق، ولو تَُهَراق فً المشرق ألنتنت أهل المؽرب"

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٕ٘، ٕٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕٔ: أخرجه الطبري (ٖ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٓ٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٓٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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 .(ٔ)أنه ما ٌسٌل من دموعهم، ٌسمونه مع الحمٌم. لاله السديالثانً: 
 .(ٕ)ما ٌسٌل من ُسْرمهم، وما ٌسمط من جلودهم"«: الؽسَّاق» لال إبراهٌم:"و

ةٌ كل ذات ُحَمة من حٌة أو عمرب أو «: الؽساق»الثالث : أن عٌن فً جهنم ٌسٌل إلٌها ُحمَّ
ؼٌرها، فٌستنمع فٌإتً باآلدمً، فٌُْؽَمس فٌها ؼمسة واحدة، فٌخرج ولد سمط جلده ولحمه عن 

 .(ٖ)العظام. حتى ٌتعلك جلده فً كعبٌه وعمبٌه، وٌنجر لحمه كجر الرجل ثوبه. لاله كعب
 .(٘)، والضحان(ٗ)لاله مجاهد البارد الذي ال ٌستطاع من برده.«: الؽساق»الرابع : أن

 .(ٙ)الؽسَّاق: أبرد البرد" ولال الضحان:" 
 .(2)«الزهمرٌر»وروي ابن ابً طلحة عن ابن عباس: أنه 

 .(1)الُمْنتِن. لاله  عبد هللا بن بَُرٌدةالخامس: انه 
ًّ صَ   ٌِْه َوَسلَّم لال:"لَْو أنَّ َدْلًوا ِمْن َؼسَّاٍق ٌَُهراُق عن أبً سعٌد الخدرّي، أن النب لَّى هللا َعلَ

ْنٌا ألْنتََن أْهَل الدُّْنٌا" فًِ الدُّ
(5). 

وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب لول من لال: هو ما ٌسٌل من  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)حٌح"صدٌدهم، ألن ذلن هو األؼلب من معنى الؽُُسوق، وإن كان لآلخر وجه ص

[، أي:" ولهم عذاب آخر من هذا المبٌل 1٘لوله تعالى:}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج{ ]ص :  
 .(ٔٔ)أصناؾ وألوان"

 .(ٕٔ)عن ابن عباس، لوله :"}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج{، ٌمول: من نحوه" 
من ُكّل َشْكٍل ذلن العذاب الذي سمً هللا،  :"}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه{، لال عن ابن زٌد، لوله: 

لوله :"}أَْزَواٌج{ لال: أزواج من العذاب فً ، (ٖٔ)أزواج لم ٌسمها هللا، لال: والشَّكل: الشبٌه"
 .(ٗٔ)النار"

 .(٘ٔ)عن لتادة: "}أَْزَواٌج{: زوج زوج من العذاب" 
 .(ٙٔ)من العذاب"عن الحسن، لوله: "}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج{، لال: ألوان  
ذكر هللا العذاب، فذكر السبلسل واألؼبلل، وما ٌكون فً الدنٌا، ثم لال:  لال الحسن:" 

 .(2ٔ)}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج{، لال: وآخر لم ٌر فً الدنٌا"
 .(1ٔ)عن عبد هللا: "}َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج{، لال: الزمهرٌر" 

 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٕ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .25٘/ٖانظر: زاد المسٌر:  (2)
، لال المحمك:" لعله ٌرٌد بالطخارٌة: «وهو بالطُّخارٌة». ولال 1ٕٕ-2ٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)

المنسوبة إلى طخارستان، بضم أوله، وهو إللٌم من ببلد العجم، شرلً جرجان ٌرٌد أن لفظة"ؼساق" لٌست 
 عربٌة األصل".

 .1ٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙٔ)
 .5ٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2ٔ)
 .5ٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
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 المرآن
 [7٘({ ]ص : 7ُ٘مْمتَِحٌم َمعَُكْم اَل َمْرَحبًا بِِهْم إِنَُّهْم َصالُو النَّاِر )}َهَذا فَْوٌج 

 التفسٌر: 
وعند توارد الطاؼٌن على النار ٌَْشتم بعضهم بعًضا، وٌمول بعضهم لبعض: هذه جماعة من أهل 

مماسون حرَّ النار النار داخلة معكم، فٌجٌبون: ال مرحبًا بهم، وال اتسعت منازلهم فً النار، إنهم 
 كما لاسٌناها.

[، أي:" وعند توارد 5٘لوله تعالى:}َهَذا فَْوٌج ُمْمتَِحٌم َمعَُكْم اَل َمْرَحبًا بِِهْم{ ]ص :  
الطاؼٌن على النار ٌَْشتم بعضهم بعًضا، وٌمول بعضهم لبعض: هذه جماعة من أهل النار داخلة 

 .(ٔ)هم فً النار"معكم، فٌجٌبون: ال مرحبًا بهم، وال اتسعت منازل
وذلن دخول  -هذا فرلة وجماعة ممتحمة معكم أٌها الطاؼون النار لال الطبري: ٌعنً:" 

 .(ٕ)وٌعنً بمولهم: }ال َمْرَحبًا بِِهْم{ ال اتسعت بهم مداخلهم" -أمة من األمم الكافرة بعد أمة
 .(ٖ)أي: فوج ممتحم معكم بعد الفوج األول، وااللتحام: هو الدخول" لال السمعانً:" 
هذا جمع كثٌؾ لد التحم معكم النار، أي: دخل النار فً صحبتكم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗ)ولرانكم، وااللتحام: ركوب الشدة والدخول فٌها. والمحمة: الشدة"
هذا إخبار عن لٌل أهل النار بعضهم لبعض كما لال تعالى : } ُكلََّما  لال ابن كثٌر:" 

ةٌ لَعَنَْت أُْختََها { ] األعراؾ :  [ ٌعنً بدل السبلم ٌتبلعنون وٌتكاذبون وٌكفر  1َٖدَخلَْت أُمَّ
بعضهم ببعض فتمول الطابفة التً تدخل لبل األخرى إذا ألبلت التً بعدها مع الخزنة من 

  .(٘)َذا فَْوٌج ُمْمتَِحٌم { أي : داخل معكم }ال َمْرَحبًا بِِهْم..{"الزبانٌة : } هَ 
الفوج: الجماعة من الناس وجمعه: أفواج. والممتحم: الداخل فً  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)الشًء رمٌا بنفسه"
تمول العرب للرجل: ال مرحبا بن، أي: ال رحبت علٌن، أي: ال  لال أبو عبٌدة:" 

 :(2)اتسعت. لال أبو األسود
 .(1)إذا جبت بّوابا له لال مرحبا ... أال مرحب وادٌن ؼٌر مضٌّك"

لال ابن السابب: "إنهم ٌضربون بالممامع، فٌلمون أنفسهم فً النار وٌثبون فٌها خوفا من 
 .(5)تلن الممامع"

وهذا إخبار من هللا سبحانه بانمطاع المودة بٌن الكفار، وأن المودة التً  الشوكانً:"لال  
 .(ٓٔ)كانت بٌنهم تصٌر عداوة"

 :(ٔٔ)[، ألوال5٘وفً المابل}َهذَا فَْوٌج ُمْمتَِحٌم َمعَُكْم{ ]ص : 
آدم حٌن أحدها : المبلبكة لالوا لبنً إبلٌس لما تمدموا فً النار هذا فوج ممتحم معكم إشارة لبنً 

ً بهم إنهم صالوا النار{، }لالوا{،  }بل أنتم ال  -أي: بنو آدم-دخلوها . لال بنو إبلٌس}ال مرَحبا
 مرحباً بكم أنتم لدمتموه لنا فببس المرار{.

 .(ٔ)وحكً السمعانً: " الفوج األول هم بنو إسرابٌل، والفوج الثانً هم بنو آدم "

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٓ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .2/25تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٓ٘/ٖزاد المسٌر:  (ٙ)
 ٕ٘ٔ/ ٔوالبٌت فى الكتاب  5ٕٕودٌوانه المطبوع ببؽداد ص  5ٖٔ/ 2ٕفى شعره المطبوع فى مجلة فى (2)

 .[ٖٓٔ/ ٖٕوالعجز فمط فى الطبري  5ٗٔ/ ٔوالشنتمرى 
 .1ٙٔ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .1ٓ٘/ٖنمبل عن: زاد المسٌر:  (5)
 .2ٓ٘/ٗفتح المدٌر:  (ٓٔ)
 .2ٓ٘/ٗ، وفتح المدٌر للشوكانً: 1ٓ٘/ٖ، و زاد المسٌر: 1ٓٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
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مر بدخول الفوج الثانً:}هذا فوج ممتحم معكم{، الثانً : أن هللا لال للفوج األول حٌن أ
ً بكم أنتم  ً بهم إنهم صالوا النار{، فؤجابهم الفوج الثانً:}بل أنتم ال مرحبا فؤجابوه:}ال مرحبا

 .لدمتموه لنا{
 لول المبلبكة ألهل النار كلما جاءوهم بؤمة بعد أمة.الثالث: أنه 

 . (ٕ)لال الفراء:" هً األمة تدخل بعد األمة النار" 
ةٌ لَعَنَْت   لال ابن زٌد:" الفوج: الموم الذٌن ٌدخلون فوجا بعد فوج، ولرأ: }ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ

 .(ٖ)أُْختََها{ التً كانت لبلها"
عن لتادة، لوله :"}َهَذا فَْوٌج ُمْمتَِحٌم َمعَُكْم{ فً النار، }ال َمْرَحبًا بِِهْم إِنَُّهْم َصالُوا النَّاِر  
 .(ٗ)أَْنتُْم ال َمْرَحبًا بُِكْم{ .. حتى بلػ: }فَبِبَْس اْلمََراُر{، لال: هإالء التباع ٌمولون للرءوس" لَالُوا بَلْ 

 الرابع: أنه لول الزبانٌة للمادة المتمدمٌن فً الكفر إذا جاءوهم باألتباع. 
 .(٘)لال الزجاج:" الفوج: هم تباع الرإساء وأصحابهم فً الضبللة" 
دة فى الكفر المطعمٌن فً ؼزاة بدر والمستهزبٌن من رإساء لرٌش الما لال مماتل:" 

دخلوا النار لبل األتباع، فمالت الخزنة للمادة وهم فً النار: }هذا فوج{، ٌعنً: زمرة، }ممتحم 
 .(ٙ)معكم{، النار إضمار ٌعنون: األتباع. لالت المادة: ال مرحبا بهم"

هذه حكاٌة كبلم الطاؼٌن بعضهم مع بعض، أى: ٌمولون هذا. والمراد  لال الزمخشري:" 
ً بِِهْم{،  دعاء  بالفوج: أتباعهم الذٌن التحموا معهم الضبللة، فٌمتحمون معهم العذاب، }ال َمْرَحبا
منهم على أتباعهم. تمول لمن تدعو له: مرحبا، أى: أتٌت رحبا من الببلد ال ضٌما: أو رحبت 

 .(2)فً دعاء السوء وبِِهْم بٌان للمدعو علٌهم"« ال»تدخل علٌه ببلدن رحبا، ثم 
[، أي:" إنهم مماسون حرَّ النار كما 5٘لوله تعالى:}إِنَُّهْم َصالُو النَّاِر{ ]ص :  
 .(1)لاسٌناها"
 .(5)لال الخزنة: }إنهم صالوا النار{ معكم" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: إنهم واردو النار وداخلوها" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي: داخلوها كما صلٌنا" لال البؽوي:" 
 .(ٕٔ)أي: ألنهم من أهل جهنم" لال ابن كثٌر:" 
تعلٌل الستٌجابهم للدعاء علٌهم، لٌل: }هذا فوج ممتحم معكم{: كبلم  لال الزمخشري:" 

لرإساء. ولٌل: هذا الخزنة لرإساء الكفرة فً أتباعهم. }وال َمْرَحباً بِِهْم إِنَُّهْم صالُوا النَّاِر{ كبلم ا
 .(ٖٔ)كله كبلم الخزنة "

 
 المرآن

 [ٓٙ({ ]ص : ٓٙ}لَالُوا بَْل أَْنتُْم اَل َمْرَحبًا بُِكْم أَْنتُْم لَدَّْمتُُموهُ لَنَا فَبِئَْس اْلمََراُر )
 التفسٌر: 

                                                                                                                                                                      

 .ٓ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .ٔٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٔ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٔ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2/55تفسٌر البؽوي:  (ٔٔ)
 .2/25ٌر: تفسٌر ابن كث (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
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فً  لال فوج األتباع للطاؼٌن: بل أنتم ال مرحبًا بكم; ألنكم لدَّمتم لنا سكنى النار إلضبللكم لنا
 الدنٌا، فببس دار االستمرار جهنم.

[، أي:" لال فوج ٓٙلوله تعالى:}لَالُوا بَْل أَْنتُْم اَل َمْرَحبًا بُِكْم أَْنتُْم لَدَّْمتُُموهُ لَنَا{ ]ص :  
 .(ٔ)األتباع للطاؼٌن: بل أنتم ال مرحبًا بكم; ألنكم لدَّمتم لنا سكنى النار إلضبللكم لنا فً الدنٌا"

 .(ٕ)أي: دعوتمونا إلى العصٌان" النحاس:"لال  
ٌمول األتباع للمادة: أنتم بدأتم بالكفر لبلنا، وشرعتم وسننتموه لنا. ولٌل:  لال البؽوي:" 

 .(ٖ)أنتم لدمتم هذا العذاب لنا، بدعابكم إٌانا إلى الكفر"
ْم أَْنتُْم لَدَّْمتُُموهُ لَنَا { أي أي : فٌمول لهم الداخلون : } بَْل أَْنتُْم ال َمْرَحبًا بِكُ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ): أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصٌر"
ٌرٌدون الدعاء الذي دعوتم به علٌنا أنتم أحك به، وعللوا ذلن بمولهم:  لال الزمخشري:" 

 .(٘)}أَْنتُْم لَدَّْمتُُموهُ لَنا{"
 .(ٙ)أي:" فببس دار االستمرار جهنم"[، ٓٙلوله تعالى:}فَبِبَْس اْلمََراُر{ ]ص :  
 .(2)ٌمول: فببس المكان ٌُْستَمَرُّ فٌه جهنم" لال الطبري:" 
 .(1)أي: فببس دار المرار جهنم"لال البؽوي:" 
 .(5)أي : فببس المنزل والمستمر والمصٌر" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

َم لَنَا َهَذا فَِزْدهُ   [ٔٙ({ ]ص : َٔٙعَذابًا ِضْعفًا فًِ النَّاِر )}لَالُوا َربَّنَا َمْن لَدَّ
 التفسٌر: 

 لال فوج األتباع: ربنا َمن أضلَّنا فً الدنٌا عن الهدى فضاِعؾ عذابه فً النار.
وهذا أٌضا لول الفوج الممتحم على الطاؼٌن، وهم كانوا أتباع الطاؼٌن  لال الطبري:" 

فً الدنٌا، ٌمول جل ثناإه: ولال األتباع: }َربَّنَا{: من لدم لنا هذا العذاب الذي وردناه، فؤضعؾ له 
 .(ٓٔ)العذاب فً النار على العذاب الذي هو فٌه فٌها، وهذا أٌضا من دعاء األتباع للمتبوعٌن"

أي: لال األتباع: ربنا من لدم لنا هذا؟ فضاعؾ علٌه العذاب فً  السمعانً:"لال  
 .(ٔٔ)النار"

لال الواحدي:" لالت األتباع: }ربنا من لدم لنا هذا{  من شرع وسن لنا هذا الكفر، }فزده  
 .(ٕٔ)عذابا ضعفا{، أي: مضاعفا، أي: زدهم على عذابهم عذابا آخر فً النار"

 .(ٖٔ)هم: كلّكم فٌها، ولن ٌفتر العذاب عنكم"لال المشٌري:" فٌمال ل 
أي: زده على عذابه عذابا آخر، ودلٌل هذا لوله تعالى: }َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا  لال الزجاج:" 

ٌِْن{]االحزاب: 2َٙساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا فَؤََضلُّونَا السَّبٌِبَل ) [، ومعنى 1ٙ-2ٙ( َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَ
 .(ٔ)«"فزده عذابا ضعفا» معنى:« صعفٌن»

                                                           

 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖإعراب المرآن:  (ٕ)
 .2/55تفسٌر البؽوي:  (ٖ)
 .2/25تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٙ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2/55تفسٌر البؽوي:  (1)
 .2/25تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖٔ)
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  .(ٕ)عن مجاهد:" }عذابا ضعفا{، لال: مضاعفا" 
 .(ٖ)عن ابن مسعود، لوله: "}فزده عذابا ضعفا فً النار{، لال: أفاعً وحٌات" 

 
 المرآن

ُهْم ِمَن اِْلَْشَراِر ) ََّخْذنَاُهْم ٕٙ}َولَالُوا َما لَنَا اَل نََرى ِرَجااًل ُكنَّا نَعُدُّ ِسْخِرًٌّا أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم ( أَت
 [ٖٙ-ٕٙ({ ]ص : ٖٙاِْلَْبَصاُر )
 التفسٌر: 

ولال الطاؼون: ما بالنا ال نرى معنا فً النار رجاال كنا نعدهم فً الدنٌا من األشرار األشمٌاء؟ 
 هل تحمٌرنا لهم واستهزاإنا بهم خطؤ، أو أنهم معنا فً النار، لكن لم تمع علٌهم األبصار؟

[، أي:" ولال ٖٙعالى:}َولَالُوا َما لَنَا اَل نََرى ِرَجااًل ُكنَّا نَعُدُُّهْم ِمَن اأْلَْشَراِر{ ]ص : لوله ت 
 .(ٗ)الطاؼون: ما بالنا ال نرى معنا فً النار رجاال كنا نعدهم فً الدنٌا من األشرار األشمٌاء؟"

صفتهم فً هذه  ٌمول تعالى ذكره: لال الطاؼون الذٌن وصؾ جّل ثناإه لال الطبري:" 
اآلٌات، وهم فٌما ذُكر أبو جهل والولٌد بن الُمؽٌرة وذووهما: ما بالنا ال نرى معنا فً النار 

ٌْبا وَخبَّابا وببِلال وَسْلمان"  .(٘)رجاال كنا نعدهم فً الدنٌا من أشرارنا، وعنوا بذلن فٌما ذُكر ُصَه
ٌعنون فمراء المإمنٌن: عمار، وخباب، وصهٌب، وببلل، وسالم،  لال مماتل:" 
 .(ٙ)ونحوهم"
ٌعنون فمراء المسلمٌن الذٌن ال ٌإبه لهم، }ِمَن اأْلَْشراِر{: من األراذل  لال الزمخشري:" 

 .(2)الذٌن ال خٌر فٌهم وال جدوى، وألنهم كانوا على خبلؾ دٌنهم، فكانوا عندهم أشرارا"
هذا إخبار عن الكفار فً النار أنهم ٌفمدون رجاال كانوا ٌعتمدون أنهم  لال ابن كثٌر:" 

على الضبللة وهم المإمنون فً زعمهم لالوا : ما لنا ال نراهم معنا فً النار؟.. فكل الكفار هذا 
حالهم : ٌعتمدون أن المإمنٌن ٌدخلون النار فلما دخل الكفار النار افتمدوهم فلم ٌجدوهم فمالوا : } 

 .(1)نَا ال نََرى ِرَجاال ُكنَّا نَعُدُُّهْم ِمَن األْشَراِر{"َما لَ 
اًرا  لال مجاهد:"  ذان أبو جهل بن هشام والولٌد بن المؽٌرة، وذكر أناسا ُصهٌبا َوَعمَّ

 .(5)وخبابا، كنَّا نعّدهم من األشرار فً الدنٌا"
 .(ٓٔ)لالوا: أٌن َسْلمان؟ أٌن َخبَّاب؟ أٌن ببِلل؟" ولال مجاهد:" 
عن لتادة: لوله: "}َولَالُوا َما لَنَا ال نََرى ِرَجاال ُكنَّا نَعُدُُّهْم ِمَن األْشَراِر{، لال: فمدوا أهل  

 .(ٔٔ)الجنة"
ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم اأْلَْبَصاُر{ ]ص :   [، أي:" هل تحمٌرنا ٖٙلوله تعالى:}أَت

 .(ٕٔ)نا فً النار، لكن لم تمع علٌهم األبصار؟"لهم واستهزاإنا بهم خطؤ، أو أنهم مع
ولال الطاؼون: ما لنا ال نرى َسْلمان وببِلال وَخبَّابا الذٌن كنَّا نعّدهم فً  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)الدنٌا أشرارا، أتخذناهم فٌها ُسخرٌا نهزأ بهم فٌها معنا الٌوم فً النار؟"

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٖ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٖ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .2/25تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٕٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٖٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم األْبَصاُر {، أي : فً الدنٌا، }أَْم َزاَؼْت  لال ابن كثٌر:"  }أَت
َعْنُهُم األْبَصاُر { ٌسلون أنفسهم بالمحال ٌمولون : أو لعلهم معنا فً جهنم ولكن لم ٌمع بصرنا 

ى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة علٌهم. فعند ذلن ٌعرفون أنهم فً الدرجات العالٌات، وهو لوله : }َونَادَ 
ٌن أَْصَحاَب النَّاِر أَْن لَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحمًّا فََهْل َوَجْدتُْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحمًّا لَالُوا نَ عَْم فَؤَذََّن ُمَإذِّ

ِ َعلَى الظَّاِلِمٌَن { إلى لوله : } ]َونَاَدى أَْصحَ  ٌْنَُهْم أَْن لَْعنَةُ َّللاَّ اُب األْعَراِؾ ِرَجاال ٌَْعِرفُونَُهْم بَ
ُ بِِسٌَماُهْم لَالُوا َما أَْؼنَى َعْنُكْم َجْمعُُكْم َوَما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن. أََهُإالِء الَِّذٌَن أَْلَسْمتُْم ال ٌَنَ  الُُهُم َّللاَّ

ٌُْكْم َوال أَْنتُْم تَْحزَ   .(ٔ)[" 5ٗ - ٗٗنُوَن { ] األعراؾ : بَِرْحَمٍة [ اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ ال َخْوٌؾ َعلَ
ََّخْذناُهْم ِسْخِرًٌّا{، لرئ بلفظ اإلخبار على أنه صفة ل، لال الزمخشري:"  ، «رجاال»}أَت

 .(ٕ)وبهمزة االستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتؤنٌب لها فً االستسخار منهم"
ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا أَْم َزاَؼْت   َعْنُهُم األْبَصاُر{، ٌمول: أهم فً النار ال نعرؾ عن مجاهد: "}أَت
 .(ٖ)مكانهم؟"
ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا{، لال: أخطؤناهم، }أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم األْبَصاُر{، وال   عن مجاهد، لوله:"}أَت
 .(ٗ)نراهم؟"
ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا{ فً الدنٌا، }أَْم َزاَؼْت َعْنهُ   ُم األْبَصاُر{، وهم معنا فً عن لتادة: لوله: "}أَت

 .(٘)النار"
 .(ٙ)ولال:" ٌمولون: "زاؼت أبصارنا عنهم ، فلم نرهم حتى دخلوا النار" 
لال الضحان:" : هم لوم كانوا ٌسَخرون من دمحم وأصحابه، فانطلك به وبؤصحابه إلى  

ََّخْذنَاُهْم ِسْخِرًٌّا الجنة وذهب بهم إلى النار فـ }َلَالُوا َما لَنَا ال نََرى ِرَجاال ُكنَّا نَ عُدُُّهْم ِمَن األْشَرار أَت
 .(2)أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم األْبَصاُر{، ٌمولون: أزاؼت أبصارنا عنهم فبل ندري أٌن هم؟"

لال الفراء:" لرأ أصحاب عبد هللا بؽٌر استفهام، واستفهم الحسن وعاصم وأهل المدٌنة،  
 .(1)لتوبٌخ فهو ٌجوز باالستفهام وبطرحه"وهو من االستفهام الذي معناه التعجب وا

 :(5)[، وجهان من اإلتصالٖٙلوله تعالى:}أَْم َزاَؼْت َعْنُهُم اأْلَْبَصاُر{ ]ص : وفً  
أن ٌتصل بموله: }ما لَنا{، أى: مالنا ال نراهم فً النار؟ كؤنهم لٌسوا فٌها بل أزاؼت أحدهما: 

بٌن أن ٌكونوا من أهل الجنة، وبٌن أن ٌكونوا  عنهم أبصارنا فبل نراهم وهم فٌها. لسموا أمرهم
 من أهل النار. إال أنه خفى علٌهم مكانهم.

متصلة على معنى: أي « أم»، إما أن تكون «اتخذناهم سخرٌا»والوجه الثانً: أن ٌتصل بـ
الفعلٌن فعلنا بهم: االستسخار منهم، أم االزدراء بهم والتحمٌر، وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم 

  .مهم. على معنى: إنكار األمرٌن جمٌعا على أنفسهموتمتح
 

 المرآن
 [ٗٙ({ ]ص : ٗٙ}إِنَّ َذِلَن لََحكٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر )

 التفسٌر: 
 إن ذلن من جدال أهل النار وخصامهم حك والع ال مرٌة فٌه.

 .(ٔ)ٌعنً: خصومة المادة واألتباع" لال مماتل:" 

                                                           

 .1ٓ-2/25تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٖ(:صٕٓٔٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٔٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (1)
 .ٖٓٔ/ ٗانظر: الكشاؾ:  (5)
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ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أٌها الناس من الخبر عن تراجع لال الطبري:" ٌمول تعالى  
أهل النار، ولْعن بعضهم بعضا، ودعاء بعضهم على بعض فً النار لحك ٌمٌن، فبل تشكُّوا فً 

 .(ٕ)ذلن، ولكن استٌمنوه تخاصم أهل النار"
فً لال ابن كثٌر:" أي : إن هذا الذي أخبرنان به ٌا دمحم من تخاصم أهل النار بعضهم  

 .(ٖ)بعض ولعن بعضهم لبعض لحك ال مرٌة فٌه وال شن"
{، ال بد أن ٌتكلموا به، ثم بٌن  لال الزمخشري:"  }إِنَّ ذِلَن{، أي: الذي حكٌنا عنهم، }لََحكٌّ

ما هو فمال هو :}تَخاُصُم أَْهِل النَّاِر{، وسمى ذلن تخاصما، ألنه شبه تماولهم وما ٌجرى بٌنهم 
ٌجرى بٌن المتخاصمٌن من نحو ذلن، وألّن لول الرإساء: ال مرحبا من السإال والجواب بما 

بهم، ولول أتباعهم: بل أنتم ال مرحبا بكم، من باب الخصومة، فسمى التماول كله تخاصما ألجل 
 .(ٗ)اشتماله على ذلن "

ِ إِ عن   ْن ُكنَّا لَِفً َضبلٍل ابن زٌد، لوله "}إِنَّ ذَِلَن لََحكٌّ تََخاُصُم أَْهِل النَّاِر{، فمرأ: }تَاَّللَّ
ٌُكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{، ولرأ: }ٌَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا{ .. حتى بلػ: }إِْن ُكنَّا َعْن ِعبَاَدتِ  ُكْم ُمبٌٍِن إِْذ نَُسّوِ

لَؽَافِِلٌَن{، لال: إن كنتم تعبدوننا كما تمولون إن كنا عن عبادتكم لؽافلٌن، ما كنا نسمع وال نبصر، 
وهذه األصنام، لال: هذه خصومة أهل النار، ولرأ: }َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{، لال: لال: 

 .(٘)وضل عنهم ٌوم المٌامة ما كانوا ٌفترون فً الدنٌا"
 [:ٗٙ-٘٘فوابد اآلٌات:]

 ذم الطؽٌان وهو مجاوزة الحد فً الظلم والكفر وبٌان جزاء أهله وٌوم المٌامة. -ٔ
 ٌجري من خصام بٌن أهل النار للعظة واالعتبار.بٌان ما  -ٕ
 شكوى األتباع ممن اتبعوهم فً الضبلل ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم. -ٖ
تذكر أهل النار فمراء المسلمٌن الذٌن كانوا ٌعدونهم متخلفٌن ورجعٌٌن ألنهم كانوا ال ٌؤتون  -ٗ

 الفجور والشرور مثلهم.
 المرآن

اُر )}لُْل إِنََّما أَنَا  ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ  [٘ٙ({ ]ص : ُ٘ٙمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ َّللاَّ
 التفسٌر: 

لمومن: إنما أنا منذر لكم من عذاب هللا أن ٌحل بكم; بسبب كفركم به، لٌس  -أٌها الرسول-لل 
اُر هنان إله مستحك للعبادة إال هللا وحده، فهو المتفرُد بعظمته وأسمابه وصفاته وأفعاله ، المهَّ

 الذي لهر كل شًء وؼلبه.
لمومن: إنما أنا  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٘ٙلوله تعالى:}لُْل إِنََّما أَنَا ُمْنِذٌر{ ]ص :  

 .(ٙ)منذر لكم من عذاب هللا أن ٌحل بكم; بسبب كفركم به"
ٌِْه َوَسلَّم: }لُْل{ ٌا دمحم لمشركً  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

لومن. }إِنََّما أَنَا ُمْنِذٌر{ لكم ٌا معشر لرٌش بٌن ٌدي عذاب شدٌد، أنذركم عذاب هللا وسخطه أن 
 .(2)ٌحّل بكم على كفركم به، فاحذروه وبادروا حلوله بكم بالتوبة"

ل تعالى آمرا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول للكفار باهلل المشركٌن به المكذبٌن ٌمو لال ابن كثٌر:" 
 .(1)لرسوله : إنما أنا منذر لست كما تزعمون"

                                                                                                                                                                      

 .ٕ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٓٔ/ ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (1)



ٔ25 
 

اُر{ ]ص :   ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ [، أي:" لٌس هنان إله مستحك ٘ٙلوله تعالى:}َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ َّللاَّ
اُر الذي لهر كل شًء للعبادة إال هللا وحده، فهو ال متفرُد بعظمته وأسمابه وصفاته وأفعاله، المهَّ

 .(ٔ)وؼلبه"
ٌمول: وما من معبود تصلح له العبادة، وتنبؽً له الربوبٌة، إال هللا الذي  لال الطبري:" 

ٌدٌن له كل شًء، وٌعبُده كّل خلك، الواحد الذي ال ٌنبؽً أن ٌكون له فً ملكه شرٌن، وال 
 .(ٕ)ٌنبؽً أن تكون له صاحبة، المهار لكّل ما دونه بمدرته"

 .(ٖ)أي : هو وحده لد لهر كل شًء وؼلبه" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌْنَُهَما اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر )  [ٙٙ({ ]ص : ٙٙ}َربُّ السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوَما بَ

 التفسٌر: 
مالن السموات واألرض وما بٌنهما العزٌز فً انتمامه، الؽفار لذنوب َمن تاب وأناب إلى 

 مرضاته.
ٌْنَُهَما{ ]ص : لوله تعالى:}َربُّ ال  [، اي:" مالن السموات ٙٙسََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ

 .(ٗ)واألرض وما بٌنهما العزٌز فً انتمامه"
" ٌمول: مالن السموات واألرض وما بٌنهما من الخلك; ٌمول: فهذا الذي  لال الطبري: 

 .(٘)هذه صفته، هو اإلله الذي ال إله سواه، ال الذي ال ٌملن شٌبا، وال ٌضّر، وال ٌنفع"
 .(ٙ)أي : هو مالن جمٌع ذلن ومتصرؾ فٌه" لال ابن كثٌر:" 
الؽفار لذنوب َمن تاب وأناب إلى [، اي:" ٙٙلوله تعالى:}اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر{ ]ص :  

 .(2)مرضاته"
" ٌمول: العزٌز فً نممته من أهل الكفر به، المّدعٌن معه إلها ؼٌره،  لال الطبري: 

الؽفَّار لذنوب من تاب منهم ومن ؼٌرهم من كفره ومعاصٌه، فؤناب إلى اإلٌمان به، والطاعة له 
 .(1)باالنتهاء إلى أمره ونهٌه"

 .(5)أي : ؼفار مع عزته وعظمته" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
 [7ٙ-5ٙ({ ]ص : 7ٙ( أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن )5ٙ}لُْل ُهَو نَبَؤٌ َعِظٌٌم )

 التفسٌر: 
لمومن: إن هذا المرآن خبر عظٌم النفع. أنتم عنه ؼافلون منصرفون، ال  -أٌها الرسول-لل 

 تعملون به.
  ٌ لمومن: إن هذا  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 2َٙعِظٌٌم{ ]ص : لوله تعالى:}لُْل ُهَو نَبَؤ

 .(ٓٔ)المرآن خبر عظٌم النفع"

                                                           

 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
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لمومن المكذبٌن فٌما جبتهم به من عند هللا من هذا المرآن، -" }لُْل{ ٌا دمحم  لال الطبري: 
 .(ٔ): هذا المرآن خبر عظٌم"-المابلٌن لن فٌه: إن هذا إال اختبلق

 .(ٕ)أي : خبر عظٌم وشؤن بلٌػ وهو إرسال هللا إٌاي إلٌكم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لوله: "}لُْل ُهَو نَبَؤٌ َعِظٌٌم أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن{، لال: المرآن"عن مجاهد،  
ًّ بالنبؤ؟ لال: فمال له شرٌح: أو لٌس المرآن   عن شرٌح: "أن رجبل لال له: أتمضً عل

 .(ٗ)ُهَو نَبَؤٌ َعِظٌٌم{، لال: ولَضى علٌه" نبؤ؟ لال: وتبل هذه اآلٌة: }لُلْ 
[، أي:" أنتم عنه ؼافلون منصرفون، ال 1ٙلوله تعالى:}أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن{ ]ص :  

 .(٘)تعملون به"
ٌمول: أنتم عنه منصرفون ال تعملون به، وال تصّدلون بما فٌه من حجج  لال الطبري:" 

 .(ٙ)هللا وآٌاته"
 .(2)أي : ؼافلون" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ًَ ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمََلِ اِْلَْعلَى إِْذ ٌَْختَِصُموَن )  [7ٙ({ ]ص : 7ٙ}َما َكاَن ِل
 التفسٌر: 

. ًَّ  لٌس لً علم باختصام مبلبكة السماء فً شؤن خلك آدم، لوال تعلٌم هللا إٌاي، وإٌحاإه إل
ٌْهِ  لال الطبري:"  َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشركً لومن: }َما َكاَن  ٌمول لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ًَ ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمئل األْعلَى إِْذ ٌَْختَِصُموَن{ فً شؤن آدم من لبل أن ٌوحً إلً ربًّ فٌعلمنً ذلن،  ِل
ٌمول: ففً إخباري لكم عن ذلن دلٌل واضح على أن هذا المرآن وحً من هللا وتنزٌل من عنده، 

لن لم ٌكن عندي لبل نزول هذا المرآن، وال هو مما شاهدته فعاٌنته، ألنكم تعلمون أن علم ذ
 .(1)ولكنً علمت ذلن بإخبار هللا إٌاي به"

أي : لوال الوحً من أٌن كنت أدري باختبلؾ المؤل األعلى ؟ ٌعنً : فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)شؤن آدم وامتناع إبلٌس من السجود له ، ومحاجته ربه فً تفضٌله علٌه "

المؤل األعلى: هم المبلبكة فً لول ابن عباس والسدي اختصموا فً أمر  لال المرطبً:" 
[ ولال إبلٌس:}أنا خٌر منه{ ٖٓآدم حٌن خلك فـ }لالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها{ ]البمرة: 

[ وفً هذا بٌان أن دمحما صلى هللا عله وسلم أخبر عن لصة آدم وؼٌره، وذلن ال ٕٔ]األعراؾ: 
 بتؤٌٌد إلهً، فمد لامت المعجزة على صدله، فما بالهم أعرضوا عن تدبر المرآن ٌتصور إال

 .(ٓٔ)لٌعرفوا صدله، ولهذا وصل لوله بموله:}لل هو نبؤ عظٌم أنتم عنه معرضون{"
المؤل األعلى: المبلبكة حٌن شووروا فً خلك آدم، فاختصموا فٌه،  لال ابن عباس: 

 .(ٔٔ)ولالوا: ال تجعل فً األرض خلٌفة"
 .(ٕٔ)هً الخصومة فً شؤن آدم أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها" ولال ابن عباس:" 

                                                           

 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٙ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٖ2ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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هم المبلبكة، كانت خصومتهم فً شؤن آدم حٌن لال ربن للمبلبكة: }إِنًِّ  لال لتادة:" 
َخاِلٌك بََشًرا ِمْن ِطٌٍن{ ... حتى بلػ }َساِجِدٌَن{ وحٌن لال: }إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األْرِض َخِلٌفَةً{ ... 

َماَء{ ففً هذا اختصم المؤل األعلى"  .(ٔ)حتى بلػ }َوٌَْسِفُن الّدِ
اختصموا إذ لال ربن للمبلبكة إنً خالك بشرا من طٌن للذي خلمه  لال الحسن:" 

 .(ٕ)بٌده"
فًِ عن السدّي: "}بِاْلَمئل األْعلَى إِْذ ٌَْختَِصُموَن{، هو: }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل  

 .(ٖ)األْرِض َخِلٌفَةً{"
وروي عن معاذ رضً هللا عنه ، لال : "احتبس علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ؼداة عن  

صبلة الصبح حتى كدنا نتراءى لرن الشمس. فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌعا فَثَّوب بالصبلة فصلى 
أنتم على مصافكم". ثم ألبل إلٌنا فمال : "إنً سؤحدثكم ما وتََجّوز فً صبلته فلما سلم لال : "كما 

حبسنً عنكم الؽداة ، إنً لمت من اللٌل فصلٌت ما لُّدر لً فنعست فً صبلتً حتى استٌمظت 
فإذا أنا بربً فً أحسن صورة فمال : ٌا دمحم أتدري فٌم ٌختصم المؤل األعلى ؟ للت ال أدري رب 

بٌن كتفً حتى وجدت برد أنامله بٌن صدري فتجلى لً كل  فرأٌته وضع كفه -أعادها ثبلثا  -
شًء وعرفت فمال : ٌا دمحم فٌم ٌختصم المؤل األعلى ؟ للت : فً الكفارات. لال : وما الكفارات 
؟ للت نمل األلدام إلى الجمعات والجلوس فً المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند 

عام الطعام ولٌن الكبلم والصبلة والناس نٌام. لال : الكرٌهات. لال : وما الدرجات ؟ للت : إط
سل. للت اللهم إنً أسؤلن فعل الخٌرات ، وترن المنكرات ، وحب المساكٌن ، وأن تؽفر لً 
وترحمنً ، وإذا أردت فتنة بموم فتوفنً ؼٌر مفتون ، وأسؤلن حبن وحب من ٌحبن ، وحب 

 .(ٗ) : "إنها حك فادرسوها وتعلموها"عمل ٌمربنً إلى حبن". ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ولٌس هذا االختصام هو االختصام المذكور فً المرآن  فإن هذا لد فسر  لال ابن كثٌر:" 

وأما االختصام الذي فً المرآن فمد فسر بعد هذا وهو لوله تعالى : }إِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ 
ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُ 2َٔخاِلٌك بََشًرا ِمْن ِطٌٍن ) ( فََسَجَد 2ٕوا لَهُ َساِجِدٌَن )( فَإَِذا َسوَّ

( لَاَل ٌَا إِْبِلٌُس َما َمنَعََن 2ٗ( إاِل إِْبِلٌَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن )2ٖاْلَمبلبَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر ( لَ 2٘أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْمُت بٌََِديَّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلٌَن ) اَل أَنَا َخ

ٌِن )22( لَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّن َرِجٌٌم )2َٙوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن ) ٌَْن لَْعنَتًِ إِلَى ٌَْوِم الّدِ ( 21( َوإِنَّ َعلَ
( إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم 1ُٓمْنَظِرٌَن )( لَاَل فَإِنََّن ِمَن الْ 25لَاَل َرّبِ فَؤَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )

تَِن ألْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن )1ٔ) ( لَاَل فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ 1ٖ( إاِل ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌَن )1ٕ( لَاَل فَبِِعزَّ
ْن تَبِعََن ِمْنُهْم أَجْ 1ٗأَلُوُل )  . (٘)( {"1َ٘مِعٌَن )( ألْمؤلنَّ َجَهنََّم ِمْنَن َوِممَّ

 
 المرآن

ًَّ إِالَّ أَنََّما أَنَا نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )  [5ٓ({ ]ص : 5ٓ}إِْن ٌُوَحى إِلَ
 التفسٌر: 

ًَّ ِمن ِعْلم ما ال علم لً به إال ألنً نذٌر لكم من عذابه، مبٌِّن لكم شرعه.  ما ٌوحً هللا إل
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشركً  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ًّ علم ما ال علم لً به، من نحو العلم بالمؤل األعلى واختصامهم فً أمر  لرٌش: ما ٌوحً هللا إل
 .(ٙ)آدم إذا أراد خلمه، إال أنً نذٌر لكم مبٌن لكم إال إنذاركم"

                                                           

 .2ٖٕ-ٖٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري : (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖ(:صٕٔٔٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
الحدٌث ٌعنً : عن هذا  -( ولال : "سؤلت دمحم بن إسماعٌل ٖٕٖ٘(، وسنن الترمذي برلم )ٖٕٗ/٘المسند )(ٗ)
 .فمال : "حسن صحٌح" -
 .1ٔ-2/1ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
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 .(ٔ)لً إال أنما أنا رسول بٌن"لال مماتل:" ٌعنً: إذ ٌوحى إ 
 .(ٕ)أي: ما ٌوحى إلً إال أنما أنا نذٌر مبٌن" لال السمعانً: 
 .(ٖ)لال المرطبً:" أي: إن ٌوحى إلً إال اإلنذار" 
ولرأ أبو جعفر بن المعماع" إال إنما" بكسر الهمزة، ألن الوحً لول، كؤنه لال: ٌمال لً  

 . (ٗ)فً موضع رفع، ألنها اسم ما لم ٌسم فاعلهإنما أنت نذٌر مبٌن، ومن فتحها جعلها 
 .(٘)لال الفراء: "كؤنن للت ما ٌوحى إلً إال اإلنذار"

 
 المرآن

ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُوا 5ٔ}إِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َخاِلٌك بََشًرا ِمْن ِطٌٍن ) ( فَِإَذا َسوَّ
 [5ٕ-5ٔ({ ]ص : 5ٕ)لَهُ َساِجِدٌَن 

 التفسٌر: 
ٌت جسده -أٌها الرسول-اذكر لهم  : حٌن لال ربن للمبلبكة: إنً خالك بشًرا من طٌن. فإذا سوَّ

وخلمه ونفخت فٌه الروح، فدبت فٌه الحٌاة، فاسجدوا له سجود تحٌة وإكرام، ال سجود عبادة 
م هللا فً شر  ٌعة اإلسبلم السجود للتحٌة.وتعظٌم; فالعبادة ال تكون إال هلل وحده. ولد حرَّ

[، أي:" اذكر لهم 2ٕلوله تعالى:}إِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبَلبَِكِة إِنًِّ َخاِلٌك بََشًرا ِمْن ِطٌٍن{ ]ص :  
 .(ٙ): حٌن لال ربن للمبلبكة: إنً خالك بشًرا من طٌن"-أٌها الرسول-

 .(2)ٌعنً بذلن: خلك آدم" لال الطبري:" 
المعنى: ما كان لً من علم بالمؤل األعلى حٌن ٌختصمون حٌن}لال ربن  لال المرطبً:" 

 .(1)للمبلبكة إنً خالك بشرا من طٌن{"
 .(5)هم المؤل من المبلبكة، ومؤل كل لرٌة وجوههم وأفَاِضلَهم" لال الزجاج:" 
ٌْتُهُ َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً{ ]ص :   ٌت جسده [، أي:" فإذا 2ٕلوله تعالى:}فَإَِذا َسوَّ سوَّ

 .(ٓٔ)وخلمه ونفخت فٌه الروح، فدبت فٌه الحٌاة"
ٌمول تعالى ذكره: فإذا سوٌت خلمه، وعدلت صورته، ونفخت فٌه من  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)روحً"
}فإذا سوٌته{: عدلت خلمته. }ونفخت فٌه من روحً{: وأحٌٌته بنفخ  لال البٌضاوي:" 

 .(ٕٔ)الروح فٌه، وإضافته الى نفسه لشرفه وطهارته"
 .(ٖٔ)عن الضحان: "}َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً{، لال: من لدرتً" 
 .(ٗٔ)أي: من الروح الذي أملكه وال ٌملكه ؼٌري" لال المرطبً:" 
 .(٘ٔ)[، أي:" فاسجدوا له سجود تحٌة وإكرام"2ٕلَهُ َساِجِدٌَن{ ]ص : لوله تعالى:}فَمَعُوا  

                                                           

 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .2ٕٕ/٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٖ)
 .25ٗانظر: إتحاؾ فضبلء البشر فً المراءات األربعة عشر:  (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (٘)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٕٕ/ ٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (1)
 .ٖٔٗ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖٗ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٕٕ/ ٘ٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٗٔ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
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دا" لال الطبري:ٌمول:"   .(ٔ)فاسجدوا له وِخّروا له ُسجَّ
 .(ٕ)فخروا له ساجدٌن تكرمة وتبجٌبل له" لال البٌضاوي: أي:" 
 .(ٖ)فكانت الطاعة هلل ، والسجدة آلدم ، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له مبلبكته" ولال لتادة: 

 
 المرآن

-5ٖ({ ]ص : 5ٗ( إاِلَّ إِْبِلٌَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن )5ٖ}فََسَجَد اْلَماَلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )
5ٗ] 

 التفسٌر: 
ال ؼٌر إبلٌس; فإنه لم ٌسجد أنَفَةً وتكبًرا، وكان من فسجد المبلبكة كلهم أجمعون طاعة وامتثا

 الكافرٌن فً علم هللا تعالى.
[، أي:" فسجد المبلبكة كلهم 2ٖلوله تعالى:}فََسَجَد اْلَمبَلبَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن{ ]ص :  

 .(ٗ)أجمعون طاعة وامتثاال"
فلما سّوى هللا خلك ذلن البشر، وهو آدم، ونفخ فٌه من روحه،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)سجد له المبلبكة كلهم أجمعون، ٌعنً بذلن: المبلبكة الذٌن هم فً السموات واألرض"
لكن إبلٌس استكبر  [، أي:"2ٗلوله تعالى:}إاِلَّ إِْبِلٌَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]ص :  

 .(ٙ)"بى السجود آلدم فصار من الكافرٌنعن طاعة هللا وأ
ٌمول: ؼٌر إبلٌس، فإنه لم ٌسجد، استكبر عن السجود له تعظًُّما وتكبرا،  لال الطبري: " 

ٌمول: وكان بتعظُّمه ذلن، وتكبره على ربه ومعصٌته أمره، ممن كفر فً علم هللا السابك، فجحد 
 .(2)ربوبٌته، وأنكر ما علٌه اإللرار له به من اإلذعان بالطاعة"

 .(1)تؤخٌر; فالفاء هنا للترتٌب، والتعمٌب"لال ابن عثٌمٌن:" }فسجدوا{، أي: من ؼٌر  
تعظم وصار من الكافرٌن باستنكاره أمر هللا تعالى واستكباره عن  لال البٌضاوي:" 

 .(5)المطاوعة، أو كان منهم فً علم هللا تعالى"
 .(ٓٔ)لال ابن عباس: "كان فً علم هللا من الكافرٌن" 
 مثل ذلن. (ٕٔ)عن الربٌع.وروي (ٔٔ)ٌعنً: من العاصٌن" لال أبو العالٌة:" 
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة: "وتلن معصٌة كفر ألنها عن معتمد فاسد صدرت" 
 .(ٗٔ)عبد هللا بن برٌدة :"من الذٌن أبوا، فؤحرلتهم النار"لال  
حسد عدو هللا إبلٌس آدم على ما أعطاه هللا من الكرامة، ولال: أنا ناري وهذا  لال لتادة: 

 .(٘ٔ)استكبر عدو هللا أن ٌسجد آلدم" طٌنً. فكان بدء الذنوب الكبر،
 .(ٔ)، وإنما سمً إبلٌس حٌن أبلس متحًٌِّرا"«الحارث»لال السُّّدّي: "كان اسم إبلٌس 

                                                           

 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٗ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕ)

 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5٘/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)

 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٖٗ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (5)
 .5ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)

 .1٘/ٔ(:ص2ٖٙ، وابن أبً حاتم)ٔٔ٘/ٔ(:ص2ٓ٘( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٔ٘/ٔ(:ص2ٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٙٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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لؽة : أبلس الرجل لُِطع به، وأبلس سكت، وأبلس من رحمة هللا ٌبس وندم « إبلٌس»ولفظة 
 رؾ ألنه أعجمً معرفة،ـٌنص ومنه ُسِمًّ إبلٌس ألنه أبلس من رحمـة هللا ولٌـل : إبلٌس ال

ٌْرة  .(ٕ)والمبلس الساكت من الحزن أو الخوؾ،واإلببلس الَح
 [:2ٗ-٘ٙفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر التوحٌد بؤدلته. -ٔ
 تمرٌر النبوة والوحً بشواهده من نبؤ المؤل األعلى. -ٕ
 عداوة إبلٌس آلدم وأن الحامل علٌها الحسد والكبر وهما من شر صفات العبد. -ٖ
تمرٌر أن من المٌاس ما هو شر وباطل كمٌاس إبلٌس إذ لاس النار على التراب فرأى أن  -ٗ

النار أفضل فهلن بذلن، إذ التراب أفضل، النار تحرق والتراب ٌحًٌ، وشتان ما بٌن الموت 
 والحٌاة.
 المرآن

({ ]ص : 5٘بَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلٌَن )}لَاَل ٌَا إِْبِلٌُس َما َمنَعََن أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْمُت بٌََِديَّ أَْستَكْ 
5٘] 

 التفسٌر: 
؟ أستكبرت على آدم، أم كنت  لال هللا إلبلٌس: ما الذي منعن من السجود لمن أكرمتُه فخلمتُه بٌديَّ

 من المتكبرٌن على ربن؟ 
{ ]ص : لوله تعالى:}لَاَل ٌَاإِْبِلٌُس َما َمنَعََن أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْمُت   لال هللا  ، أي:"[2٘بٌََِديَّ

؟"  .(ٖ)إلبلٌس: ما الذي منعن من السجود لمن أكرمتُه فخلمتُه بٌديَّ
}لَاَل{ هللا إلبلٌس، إذ لم ٌسجد آلدم، وخالؾ أمره: }ٌَا إِْبِلٌُس{ أّي شًء  لال الطبري:" 

 .(ٗ)منعن من السجود لخلك ٌدّي ; ٌخبر تعالى ذكره بذلن أنه خلك آدم بٌدٌه"
{، أي:  لال السعدي:"  }لَاَل{ هللا موبخا ومعاتبا: }َما َمنَعََن أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْمُت بٌََِديَّ

شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصٌصة، التً اختص بها عن سابر الخلك، وذلن ٌمتضً 
 .(٘)عدم التكبر علٌه"

م، وآدم، ثم لال لكّل شًء كن خلك هللا أربعة بٌده: العرش، وَعْدن، والمل لال ابن عمر:" 
 .(ٙ)فكان"

 فإن للت: لم سؤله عن المانع من السجود، ولد علم ما منعه؟  لال الزمخشري:" 
للت: للتوبٌخ، وإلظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بؤصله وازدرابه بؤصل آدم، 

للمفضول خارج وأنه خالؾ أمر ربه معتمدا أنه ؼٌر واجب علٌه، لما رأى أن سجود الفاضل 
 .(2)من الصواب"

أستكبرت على آدم، أم  ، أي:"[2٘لوله تعالى:}أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَاِلٌَن{ ]ص :  
 .(1)كنت من المتكبرٌن على ربن؟"

ٌمول إلبلٌس: تعظَّمت عن السجود آلدم، فتركت السجود له استكبارا  لال الطبري:" 
 .(5)علٌه، ولم تكن من المتكبرٌن العالٌن لبل ذلن أم كنت كذلن من لبل ذا علّو وتكبُّر على ربن"

 .(ٔ)ٌعنى: تكبرت، ]}أَْم ُكْنَت{[ من المتعظمٌن" لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                      

 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓ -5ٕ/ٙ(لسان العرب:ٕ)

 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .5ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٓ-15/ٕالكشاؾ: (2)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
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 .(ٕ)أي: تعظمت، ]}أَْم ُكْنَت{[ من الموم المتكبرٌن" لال السمعانً:" 
كان إبلٌس من أشراؾ المبلبكة وأكرمهم لبٌلة. وكان خازنا على  لال ابن عباس:" 

الجنان، وكان له سلطان السماء الدنٌا، وكان له سلطان األرض، وكان فٌما لضى هللا أنه رأى 
ذلن فً للبه كبر ال ٌعلمه إال هللا، فلما كان  أن له بذلن شرفا وعظمة على أهل السماء، فولع من

ره إلى ٌوم  عند السجود حٌن أمره أن ٌسجد آلدم استخرج هللا كبره عند السجود، فلعنه وأخَّ
 .(ٖ)الدٌن"

 
 المرآن

ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن )  [5ٙ({ ]ص : 5ٙ}لَاَل أَنَا َخ
 التفسٌر: 
معارًضا لربه: لم أسجد له; ألننً أفضل منه، حٌث خلمتنً من ناٍر، وخلمته من طٌن.  لال إبلٌس

 والنار خٌر من الطٌن.
ٌٌْر ِمْنهُ{ ]ص :   [، أي:" لال إبلٌس معارًضا لربه: لم أسجد له; 2ٙلوله تعالى:}لَاَل أَنَا َخ

 .(ٗ)ألننً أفضل منه"
علت ذلن فلم أسجد للذي أمرتنً ٌمول جل ثناإه: لال إبلٌس لربه: ف لال الطبري:" 

بالسجود له ألنً خٌر منه وكنت خٌرا ألنن خلمتنً من نار وخلمته من طٌن، والنار تؤكل الطٌن 
 .(٘)وتحرله، فالنار خٌر منه"

ألننً مخلوق من [، أي:" 2ٙلوله تعالى:}َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]ص :  
 .(ٙ)، والنار خٌر من الطٌن"الطٌنالنار، وآدم مخلوق من 
لم أفعل ذلن استكبارا علٌن، وال ألنً كنت من العالٌن، ولكنً  ٌمول:لال الطبري:" 

ٌِْه  فعلته من أجل أنً أشرؾ منه; وهذا تمرٌع من هللا للمشركٌن الذٌن كفروا بدمحم َصلَّى هللا َعلَ
َوَسلَّم، وأبوا االنمٌاد له، واتباع ما جاءهم به من عند هللا استكبارا عن أن ٌكونوا تبعا لرجل منهم 

ٌْنِنَا{ و}َهْل َهَذا إاِل بََشٌر ِمثْلُُكْم{ فمّص علٌهم تعالى لصة حٌن لا ْكُر ِمْن بَ ٌِْه الذِّ لُوا: }أَُإنزَل َعلَ
إبلٌس وإهبلكه باستكباره عن السجود آلدم بدعواه أنه خٌر منه، من أجل أنه خلك من نار، 

حذّرهم بذلن أن وخلك آدم من طٌن، حتى صار شٌطانا رجٌما، وحمت علٌه من هللا لعنته، م
ٌستحموا باستكبارهم على دمحم، وتكذٌبهم إٌاه فٌما جاءهم به من عند هللا حسدا، وتعظما من اللعن 

 .(2)"والسخط ما استحمه إبلٌس بتكبره عن السجود آلدم
لما خلك هللا آدم لال للمبلبكة الذٌن كانوا مع إبلٌس خاصة، دون  لال ابن عباس:"
ت:"اسجدوا آلدم"، فسجدوا كلهم أجمعون إال إبلٌس استكبر، لما كان المبلبكة الذٌن فً السموا

حدَّث نفسه، من كبره واؼتراره، فمال:"ال أسجد له، وأنا خٌر منه، وأكبر سنًّا، وألوى خلمًا، 
 .(1)خلمتنً من نار وخلمته من طٌن! " ٌمول: إّن النار ألوى من الطٌن"

طٌن{، لال: لاس إبلٌس وهو أول من  عن الحسن لوله: "}خلمتنً من نار وخلمته من
 .(5)لاس"

 . (ٔ)لال ابن سٌرٌن:" أّول من لاس إبلٌس، وما ُعبِدت الشمس والممر إال بالمماٌٌس" 

                                                                                                                                                                      

 .ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
(ٕ) . 
 .ٓٗ/1ٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2٘ٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري: ) (1)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖٙ٘ٗٔأخرجه الطبري: ) (5)
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 .(ٕ)عن مجاهد لوله: "}خلمتنً من نار{، لال: ثم جعل ذرٌته من ماء" 
لما خلك هللا آدم لال للمبلبكة الذٌن كانوا مع إبلٌس خاصة، دون  لال ابن عباس:" 

المبلبكة الذٌن فً السموات:}اسجدوا آلدم{، فسجدوا كلهم أجمعون إال إبلٌس استكبر، لما كان 
حدَّث نفسه، من كبره واؼتراره، فمال: ال أسجد له، وأنا خٌر منه، وأكبر سنًّا، وألوى خلمًا، 

 .(ٖ)من طٌن! ٌمول: إّن النار ألوى من الطٌن" خلمتنً من نار وخلمته
وأجمعوا على أنه لٌس ألحد من الخلك االعتراض على هللا  لال ابو الحسن األشعري:"

ً لما ٌشاء منها ؼٌر مملون  تعالى فً شًء من تدبٌره، وال إنكار لشًء من فعله إْذ كان مالكا
ما ٌفعله ال ٌخرجه عن الحكمة، وأن من  وأنه تعالى حكٌم لبل أن ٌفعل سابر األفعال، وأن جمٌع

ٌعترض علٌه فً أفعاله متبع لرأي الشٌطان حٌن امتنع من السجود آلدم علٌه السبلم وزعم أن 
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن  ذلن فساد فً التدبٌر وخروج من الحكمة حٌن لال: }أَنَا َخ

 .(ٗ)ِطٌٍن{"
 

 المرآن
ٌِن )55فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّن َرِجٌٌم )}لَاَل  ٌَْن لَْعنَتًِ إِلَى ٌَْوِم الّدِ  [57-55({ ]ص : 57( َوإِنَّ َعلَ

 التفسٌر: 
لال هللا له: فاخرج من الجنة فإنن مرجوم بالمول، مدحور ملعون، وإن علٌن طردي وإبعادي 

 إلى ٌوم الجزاء والحساب.
 .(٘)[، أي:" لال هللا له: فاخرج من الجنة"22َها{ ]ص : لوله تعالى:}لَاَل فَاْخُرْج ِمنْ  
 .(ٙ)ٌمول تعالى ذكره إلبلٌس: }فَاْخُرْج{ من الجنة" لال الطبري:" 
 .(2)من السماء أو من الجنة أو من جملة المبلبكة" لال النسفً: أي:" 
ٌمول آمًرا إلبلٌس أمًرا كونًٌّا ال ٌخالؾ وال ٌمانع ، بالخروج من المنزلة  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)التً كان فٌها من المؤل األعلى"
 .(5)[، أي:" فإنن مرجوم بالمول، مدحور ملعون"22لوله تعالى:}فَإِنََّن َرِجٌٌم{ ]ص :  
 .(ٓٔ)فإنن مرجوم بالموم، مشتوم ملعون" لال الطبري:ٌمول: " 
 .(ٔٔ)أي: فإنََّن لَعٌن، معناه فإنن مرجوم باللعنة" الزجاج:"لال  
 .(ٕٔ)لال البؽوي: أي:" طرٌد" 
وإنه لد أتبعه لعنةً ال تزال متصلة به ، الحمةً له ، متواترة علٌه إلى ٌوم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)المٌامة"

 .(ٗٔ)المشتوم، أي: المرجوم بالمول والشتم"«: َرِجٌمٌ »والـ لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)أي: مرجوم بالكواكب والشهب" لال النحاس:" 

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖ٘٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص1ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري: ) (ٕ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗ٘ٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب:(ٗ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٗمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٔٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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شٌطان من الذٌن ٌرجمون بالشهب، أو مطرود من رحمة « رجٌم» لال الزمخشري: " 
هللا، ألن من ٌطرد ٌرجم بالحجارة. ومعناه: ملعون، ألن اللعن هو الطرد من الرحمة واإلبعاد 

 .(ٕ)راجع إلى الجنة أو السماء، أو إلى جملة المبلبكة"« منها»منها. والضمٌر فً 
: ملعون، ألن اللعنة هو الطرد من الرحمة مطرود من رحمة هللا، معناهلال النسفً:"  

 .(ٖ)واإلبعاد منها"
 .(ٗ)والرجٌم: اللعٌن" لال لتادة:" 
 .(٘)ابن جرٌج: "}فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّن َرِجٌٌم{، لال: ملعون. والرجم فً المرآن: الشتم"عن  
، ورن  لال سعٌد بن جبٌر: "لما لعن هللا إبلٌس ، تؽٌرت صورته عن صورة المبلبكة 

 .(ٙ)فكل رنة فً الدنٌا إلى ٌوم المٌامة منها" رنةً ،
ٌِن{ ]ص :   ٌَْن لَْعنَتًِ إِلَى ٌَْوِم الّدِ [، أي:" وإن علٌن طردي 21لوله تعالى:}َوإِنَّ َعلَ

 .(2)وإبعادي إلى ٌوم الجزاء والحساب"
 .(1)ٌمول: وإن لن طردي من الجنة إلى ٌوم مجازاة العباد ومحاسبتهم" لال الطبري:" 
 .(5)ٌوم تدان كل نفس بما كسبت، ومعنى ٌوم الدٌن ٌوم الجزاء"لال الزجاج:" 
لال البؽوي: " لٌل: إن أهل السموات ٌلعنون إبلٌس كما ٌلعنه أهل األرض، فهو ملعون  

 .(ٓٔ)فً السماء واألرض"
ٌِن ٌوم الجزاء، ومنه لول الشاعر لال ابن عطٌة:"   :(ٔٔ)ٌَْوِم الّدِ

 .(ٕٔ)ولم ٌَْبَك سوى العُْدوا ... ِن ِدنَّاهم كما َدانُوا"
حد اللعنة، ألنه أبعد ؼاٌة ٌضربها الناس فً كبلمهم « ٌوم الدٌن»ضرب لال النسفً:"  

من ؼٌر أن  والمراد به: إنن مذموم مدعو علٌن باللعنة فً السموات واألرض إلى ٌوم الدٌن
 .(ٖٔ)تعذب، فإذا جاء ذلن الٌوم عذبت بما ٌنسى اللعن معه"

 
 المرآن

 [57({ ]ص : 57}لَاَل َرّبِ فَؤَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )
 التفسٌر: 

ر أجلً، وال تهلكنً إلى حٌن تَبعث الخلك من لبورهم.  لال إبلٌس: رّبِ فؤّخِ
ٌمول تعالى ذكره: لال إبلٌس لربه: رّب فإذ لعنتنً، وأخرجتنً من  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)جنتن: فؤخرنً فً األجل، وال تهلكنً إلى ٌوم تبعث خلمن من لبورهم"
 .(ٔ)لال السمعانً:" أي: أمهلنً ، سؤل المهلة إلى المٌامة" 

                                                                                                                                                                      

 .1ٖٔ/ٖإعراب المرآن:  (ٔ)
 .22٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕٔاخرجه الطبري : (ٗ)
 .ٕٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٌٗر:أخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كث (ٙ)
 .2٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٔٗ/ٗمعانً المرآن: (5)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
: ٔللمرزولً « شرح دٌوان الحماسة و ،كما فً المعجم المفصل -شهل بن شٌبان -للفند الزمانًالبٌت  (ٔٔ)

، والمحرر 5/ ٔ« الكشاؾ»م، و5ٙ2ٔ -هـ  12ٖٔالماهرة  -نشره أحمد أمٌن وعبد السبلم هارون  - ٖ٘
 .2ٔ/ٔالوجٌز:

 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .15ٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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هللا أن لشدة عداوته آلدم وذرٌته، لٌتمكن من إؼواء من لدر لال السعدي: وذلن " 
 .(ٕ)ٌؽوٌه"

 .(ٖ)لال البؽوي: " أراد الخبٌث أن ال ٌموت" 
هذا السإال من إبلٌس لم ٌكن عن ثمته منه بمنزلته عند هللا تعالى، وأنه  لال المرطبً:" 

أهل أن ٌجاب له دعاء، ولكن سؤل تؤخٌر عذابه زٌادة فً ببلبه، كفعل اآلٌس من السبلمة. وأراد 
 .(ٗ)بعثون: أال ٌموت، ألن ٌوم البعث ال موت فٌه وال بعده"بسإاله اإلنظار إلى ٌوم ٌ

أراد بذلن أن ٌجد فسحة إلؼوابهم وٌؤخذ منهم ثؤره وٌنجو من الموت  لال أبو السعود:" 
 .(٘)الستحالته بعد ٌوم البعث"

وإنه لما تحمك الؽضب الذي ال َمَردَّ له ، سؤل من تمام حسده آلدم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)وذرٌته النظرة إلى ٌوم المٌامة ، وهو ٌوم البعث"

 ، وجهان:[25}لَاَل َرّبِ فَؤَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]ص : وفً لوله تعالى: 
 .(2)مٌامة. حكاه الماورديأحدهما : أنه سؤله اإلنظار بالعموبة إلى البعث وهو ٌوم ال

ٌَْب  والثانً : أنه سؤله اإلنظار بالحٌاة إلى ٌوم ٌبعثون وهو ٌوم المٌامة لببل ٌذوق الموت، فَؤُِج
، وهً النفخة األولى لٌذوق الموت بٌن النفختٌن، وهو «ٌوم الولت المعلوم»باإلنظار إلى 

 .(1)أربعون سنة ، لاله ابن عباس
أراد إبلٌس إن ال ٌذوق الموت، فمٌل: فإنن من المنظرٌن إلى ٌوم  لال ابن عباس:" 

الولت المعلوم لال: النفخة األولى ٌموت فٌها إبلٌس، وبٌن النفخة والنفخة أربعون سنة. لال: 
 .(5)فٌموت إبلٌس أربعون سنة"

 
 المرآن

 [7ٔ-7ٓ({ ]ص : 7ٔاْلَمْعلُوِم )( إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت 7ٓ}لَاَل فَِإنََّن ِمَن اْلُمْنَظِرٌَن )
 التفسٌر: 

رٌن إلى ٌوم الولت المعلوم، وهو ٌوم النفخة األولى عندما تموت  لال هللا له: فإنن من المإخَّ
 الخبلبك.
ٌمول تعالى ذكره: لال هللا إلبلٌس: فإنن ممن أنظرته إلى ٌوم الولت  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)المعلوم، وذلن الولت الذي جعله هللا أجبل لهبلكه"
" فـ )لال( هللا مجٌبا لدعوته، حٌث التضت حكمته ذلن: }فَإِنََّن ِمَن لال السعدي:  

 .(ٔٔ)كمل الذرٌة، ٌتم االمتحان"اْلُمْنَظِرٌَن إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم{ حٌن تست
 .(ٕٔ)أجٌب إلى ذلن استدراًجا له وإمهاال" لال ابن كثٌر:" 
أجابه تعالى إلى ما سؤل ، لما له فً ذلن من الحكمة واإلرادة والمشٌبة  ولال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)التً ال تخالؾ وال تمانع ، وال ُمعَمَِّب لحكمه ، وهو سرٌع الحساب"

                                                                                                                                                                      

 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .2ٔٙ تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .22/٘تفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 ٕٕٗٙ/2(.:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 ٕٕٗٙ/2(.:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٔٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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وكان طلب اإلنظار إلى النفخة الثانٌة حٌث ٌموم الناس لرب العالمٌن،  لال المرطبً:" 
فؤبى هللا ذلن علٌه. ولال:}إلى ٌوم ٌبعثون{، ولم ٌتمدم من ٌبعث، ألن المصة فً آدم وذرٌته، 

 .(ٔ)فدلت المرٌنة على أنهم هم المبعوثون"
لببل ٌموت، ألنه ال لٌل: إنما سؤل اإلنظار إلى الٌوم الذي فٌه ٌبعثون لال النسفً:"  

 .(ٕ)ٌموت ٌوم البعث أحد فلم ٌجب إلى ذلن وانظر إلى آخر أٌام التكلٌؾ"
 .(ٖ)لال السدي:" فلم ٌنظره إلى ٌوم البعث، ولكن أنظره إلى الولت المعلوم" 

 ، ثبلثة وجوه:«الولت المعلوم»وفً معنى 
ٌس ثم ٌبعث. حكاه فٌموت إبلأحدها : أنه معلوم عند هللا تعالى، مجهول عند إبلٌس، 

 .(ٗ)الماوردي
ُ، وٌْوم الَوْلِت ٌَوُم المٌامة" ولال الزجاج:"   .(٘)الَِّذي اَل ٌَْعلَُمه إاِل َّللاَّ
 .(ٙ)معنى المعلوم: أنه معلوم عند هللا معٌن، ال ٌستمدم وال ٌستؤخر" ولال الزمخشري:" 

والنفخة أربعون سنة . فتكون مدة الثانً : إلى ٌوم النفخة األولى ٌموت إبلٌس. وبٌن النفخة 
، وبه لال (5)، وبه لال مماتل(1)، وسفٌان(2)موت إبلٌس أربعٌن سنة ، وهو لول ابن عباس

 .(ٓٔ)الطبري
أراد إبلٌس إن ال ٌذوق الموت، فمٌل: فإنن من المنظرٌن إلى ٌوم  لال ابن عباس:" 

الولت المعلوم لال: النفخة األولى ٌموت فٌها إبلٌس، وبٌن النفخة والنفخة أربعون سنة. لال: 
 .(ٔٔ)فٌموت إبلٌس أربعون سنة"

هو ٌوم ٌموت الخلك فٌه فؤّخر إلٌه تهاونا به وأنه ال ٌصل إاّل لً  لال النحاس:" 
 .(ٕٔ)سوسة، وال ٌفسد إاّل من كان ال ٌصلح لو لم ٌوسوسه"الو

 ، وضعّفه.(ٖٔ). حكاه ابن عطٌةأن أمره كان إلى ٌوم بدر وأنه لتل ٌوم بدرالثالث: 
 .(ٗٔ)لموت جمٌع الخبلبك فٌه" ،«ٌوم الولت المعلوم»لال الماوردي:" وسمً 

}إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت  هذا اإلنظار إلى النفخة األولى، كما لال..ممٌدا: لال السمعانً:" 
[، وأراد به: النفخة األولى، فإن لٌل: وهل ٌجوز أن ٌجٌب هللا 1ٔ، ص:1ٖاْلَمْعلُوِم{ ]الحجر : 

دعوة الكافر; حٌث أجاب دعوة اللعٌن؟ لٌل: ٌجوز على طرٌك االستدراج والمكر واإلمبلء ال 
 .(٘ٔ)كرامة"على سبٌل ال

فإن للت: لم أجٌب إلى استنظاره، وإنما استنظر لٌفسد عباده  لال الزمخشري:"
 وٌؽوٌهم؟ 

                                                           

 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕ/ٓٔ، وتفسٌر المرطبً:ٓٙٔ-5٘ٔ/ٖانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٗمعانً المرآن: (٘)
 .1ٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٔٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري: (1)
 .5ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٕٗٙ/2(:ص1ٖٕٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٖإعراب المرآن:  (ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٖانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٓٙٔ-5٘ٔ/ٖالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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للت: لما فً ذلن من ابتبلء العباد، وفً مخالفته من أعظم الثواب، وحكمه حكم ما خلك 
فً الدنٌا من صنوؾ الزخارؾ وأنواع المبلذ والمبلهً، وما ركب فً األنفس من الشهوات 

 .(ٔ)بها عباده" لٌمتحن
 

 المرآن
تَِن َِلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن )  [7ٖ-7ٕ({ ]ص : 7ٖ( إِالَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌَن )7ٕ}لَاَل فَبِِعزَّ

 التفسٌر: 
وعظمتن ألضلنَّ بنً آدم أجمعٌن، إال َمن أخلصتَه منهم لعبادتن،  -ٌا رب-لال إبلٌس: فبعزتن 

 فلم تجعل لً علٌهم سبٌبل.وعصمتَه من إضبللً، 
تَِن أَلُْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن{ ]ص :   ٌا -[، أي:" لال إبلٌس: فبعزتن 1ٕلوله تعالى:}لَاَل فَبِِعزَّ

 .(ٕ)وعظمتن ألضلنَّ بنً آدم أجمعٌن" -رب
ٌمول تعالى ذكره: لال إبلٌس: بمدرتن وسلطانن ولهرن ما دونن من  لال الطبري:" 

 .(ٖ)آدم أجمعٌن" خلمن ألضلَّّن بنً
 .(ٗ)أي: الستدعٌنّهم إلى المعاصً التً ٌؽوون من أجلها، أي: ٌخٌبون" لال النحاس:" 
 .(٘)لال ابن ابً زمنٌن والبؽوي: " أي: ألضلنهم، }أجمعٌن{" 
 .(ٙ)أي: ألضلنهم عن طرٌك الهدى" لال المرطبً:" 
فلما علم أنه منظر، بادى ربه، من خبثه، بشدة العداوة لربه وآلدم  لال السعدي: " 

تَِن ألْؼِوٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن{ ٌحتمل أن  للمسم، وأنه ألسم بعزة هللا  «الباء»وذرٌته، فمال: }فَبِِعزَّ
لبلستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه،  «الباء»لٌؽوٌنهم كلهم أجمعٌن، وٌحتمل أن 

ٌضل أحدا إال بمشٌبة هللا تعالى، فاستعان بعزة هللا على إؼواء ذرٌة آدم هذا، وهو عدو  وأنه ال
 .(2)هللا حما"
تِنَ لال الزمخشري:"}   .(1)إلسام بعزة هللا تعالى وهً سلطانه ولهره" {:فَبِِعزَّ
 .(5)علم عدّو هللا أنه لٌست له عّزة" لال لتادة:" 
لال: " إن الشٌطان لال: وعزتن ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا عن أبً سعٌد، رضً هللا عنه أن و 

رب ال أبرح أؼوي عبادن ما دامت أرواحهم فً أجسادهم، فمال الرب تبارن وتعالى: وعزتً 
 .(ٓٔ)وجبللً ال أزال أؼفر لهم ما استؽفرونً"

[، أي:" إال َمن أخلصتَه منهم 1ٖ}إاِلَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌَن{ ]ص :  لوله تعالى: 
فإنً ال ألدر على إضبلله لعبادتن، وعصمتَه من إضبللً، فلم تجعل لً علٌهم سبٌبل، 

 .(ٔٔ)"وإؼوابه

                                                           

 . 5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
وهذا السإال إنما ٌورده وٌلتزم الجواب عنه المدرٌة الذٌن ٌوجبون على هللا تعالى رعاٌة  ولال محمك الكشاؾ:"

ء إلى لوله تعالى ال ٌسبل عما ٌفعل وهم ٌسبلون فبل المصالح فً أفعاله. وأما أهل السنة فمد أصؽوا حك اإلصؽا
 ٌورد أحد منهم هذا السإال وال ٌجٌب عنه من ٌورده".

 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٗ، وتفسٌر البؽوي:1ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .2ٕ/ٓٔتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .1ٓٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٕٔٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .( حسنٓ٘ٙٔ( وصحٌح الجامع )2ٙ2ٕ( )5ٕٓ/ ٗالمستدرن على الصحٌحٌن للحاكم )(ٓٔ)
 .1٘ٗ، والتفسٌر المٌسر: ٔٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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إال من أخلصته منهم لعبادتن، وعصمتَه من إضبللً، فلم تجعل لً  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)بل فإنً ال ألدر على إضبلله وإؼوابه"علٌه سبٌ
ٌعنً: أهل التوحٌد، ولد علم إبلٌس أن هللا استخلص عبادا لدٌنه لٌس له  لال مماتل:" 

ٌِْهْم ُسْلَطاٌن{ ]الحجر :  ٌَْس لََن َعلَ ، اإلسراء: ٕٗعلٌهم سلطان، فذلن لوله سبحانه: }إِنَّ ِعبَاِدي لَ
رزا [، ٌعنى: ح٘ٙ[، ٌعنى: ملن أن تضلهم عن الهدى }َوَكفَى بَِربَِّن َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : ٘ٙ

 .(ٕ)ومانعا لعباده"
، أي: «البلم»لال البؽوي: أي:" المإمنٌن الذٌن أخلصوا لن الطاعة والتوحٌد، ومن فتح  

 .(ٖ)من أخلصته بتوحٌدن واصطفٌته"
بفتح البلم، أْخلََصُهم َّللاَّ ِلِعبَاَدتِه، ومن كسر البلم، فإنََّما  "«اْلُمْخلَِصٌنَ » لال الزجاج: 

"أراد الَِّذٌن أْخلَصُ   .(ٗ)وا دٌنَُهْم َّللاَّ
 .(٘)علم أن هللا سٌحفظهم من كٌده" لال السعدي: " 
 .(ٙ)عن الضحان :}إاِل ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌَن{، ٌعنً: المإمنٌن" 

 .(2)لال لتادة: هذه ثَنٌَِّة هللا تعالى ذكره"
ى إؼواء استثنى إبلٌس }إال عبادن منهم المخلصٌن{ مع حرصع عل لال ابن فورن:" 

 .(1)الجمٌع; ألنه أٌس ممن ٌعلم أنه ال ٌجٌب، ولٌس له سلطان إال باإلؼواء"
الناس كلهم أموات إال العلماء، والعلماء كلهم نٌام إال العاملٌن،  لال سهل بن عبدهللا:" 

 .(5)والعاملون كلهم مؽترون إال المخلصٌن، والمخلصون على خطر عظٌم"
جعل هللا علٌه اللعنة فسؤله النظرة إلى ٌوم الدٌن فؤنظره ،  عن أبً لبلبة: "أن إبلٌس، لما

وعزتً ال أحجب توبتً عن »لال: فبعزتن ال أخرج من صدر عبد حتى تخرج نفسه ، لال: 
 .(ٓٔ)«عبدي حتى تخرج نفسه

 
 المرآن

ْن تَبِعَنَ 7ٗ}لَاَل فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ أَلُوُل ) ({ ]ص : 7ِ٘مْنُهْم أَْجَمِعٌَن ) ( َِلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَن َوِممَّ
7ٗ-7٘] 

 التفسٌر: 
لال هللا: فالحكُّ منً، وال ألول إال الحك، ألمبلن جهنم منن ومن ذرٌتن وممن تبعن من بنً آدم 

 أجمعٌن.
[، أي:" لال هللا: فالحكُّ منً، وال ألول 1٘لوله تعالى:}لَاَل فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ أَلُوُل{ ]ص :  

 .(ٔٔ)إال الحك"
 .(ٕٔ)جملة معترضة، للتؤكٌد، أي: وال ألول إال الحك" لال الماسمً:" 
 .(ٖٔ)أي: الحك وصفً، والحك لولً" لال السعدي:" 

                                                           

 .ٔٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٗفسٌر البؽوي:ت (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٖٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (ٙ)
 .ٖٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (2)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر ابن فورن: (1)
 .11تفسٌر التستري: (5)
 .2ٕٔ/ٖ(:صٕٙٔٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٓٔ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .2ٕٙ/1محاسن التؤوٌل:  (ٕٔ)
 .2ٔ2تفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
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وهذه اآلٌة الكرٌمة كموله تعالى : } َولَِكْن َحكَّ اْلمَْوُل ِمنًِّ ألْمؤلنَّ َجَهنََّم  لال ابن كثٌر:" 
[ وكموله تعالى : } لَاَل اْذَهْب فََمْن تَبِعََن ِمْنُهْم فَإِنَّ  ٖٔ] السجدة : ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن { 

 .(ٔ)[" َٖٙجَهنََّم َجَزاُإُكْم َجَزاًء َمْوفُوًرا { ] اإلسراء : 
 .(ٕ)عن السدّي، لوله: "}لَاَل فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ أَلُوُل{، لال: لسم ألسم هللا به" 
، والحكَّ ألول"عن مجاهد، لوله:"    .(ٖ)}فَاْلَحكُّ َواْلَحكَّ أَلُوُل{، ٌمول هللا: أنا الحكُّ
 .(ٗ)ٌمول هللا: الحكُّ منً، وألول الحّك" :"-أٌضا-وعن مجاهد 
ولرأ عاصم، وحمزة }فالحك{ الرفع، }والحك ألول{ النصب، ولرأ البالون كبلهم  
 .(٘)بالنصب
، والحكُّ ألُوُل. وٌجوز رْفعُه  لال الزجاج:"  فَمن َرفَع فعلى ضربٌن: على معنى فَؤنا الحكُّ

 .(ٙ)علً مْعنَى فَالَحكُّ ِمنًِّ. ومن نصب فعلى معنى: فالحكَّ أَلُوُل والحكَّ ألمؤلن جهنم َحمًّا"
ْن تَبِعََن ِمْنُهْم أَْجَمِعٌَن{  [، أي:" ألمبلن 1٘]ص :  لوله تعالى:}أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَن َوِممَّ

 .(2)جهنم منن ومن ذرٌتن وممن تبعن من بنً آدم أجمعٌن"
 .(1)ٌمول إلبلٌس: ألمؤلن جهنم منن وممن تبعن من بنً آدم أجمعٌن" لال الطبري:" 
 .(5)أي: من نفسن وذرٌتن }وممن تبعن{ من بنً آدم }أجمعٌن{" لال المرطبً:" 
ألمؤلن جهنم منن وممن تبعن منهم أجمعٌن أي تبعن فً التعزز  لال الماسمً:" 

 .(ٓٔ)واالستكبار واإلباء عن الحك والمحاجة فً الباطل"
 

 المرآن
ٌِْه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكلِِّفٌَن )  [7ٙ({ ]ص : 7ٙ}لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 التفسٌر: 
لومن: ال أطلب منكم أجًرا أو جزاًء على دعوتكم لهإالء المشركٌن من  -أٌها الرسول-لل 

ًصا وافتراًء. ، وال أتكلؾ تخرُّ ًَّ  وهداٌتكم، وال أدَّعً أمًرا لٌس لً، بل أتبع ما ٌوحى إل
ٌِْه ِمْن أَْجٍر{ ]ص :   لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 1ٙلوله تعالى:}لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 .(ٔٔ)كم أجًرا أو جزاًء على دعوتكم وهداٌتكم"المشركٌن من لومن: ال أطلب من
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشركً لومن، لال الطبري: ٌمول تعالى   ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ٌْنِنَا{: ما أسؤلكم على هذا الذكر وهو المرآن الذي أتٌتكم به  ْكُر ِمْن بَ ٌِْه الذِّ المابلٌن لن: }أَُإنزَل َعلَ
 .(ٕٔ)هللا ثوابًا وجزاء"من عند 
أي: من جعل على تبلٌػ الوحً، وكنى به عن ؼٌر مذكور، ولٌل هو  لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)["1راجع إلى لوله:}أأنزل علٌه الذكر من بٌننا{ ]ص: 
ٌمول تعالى : لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن : ما أسؤلكم على هذا الببلغ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)من عرض الحٌاة الدنٌا" وهذا النصح أجرا تعطونٌه

                                                           

 .2/1ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2٘٘انظر: السبعة فً المراءات:  (٘)
 .ٕٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (5)
 .2ٕٙ/1محاسن التؤوٌل:  (ٓٔ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٖٔ)
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فلما بٌن الرسول للناس الدلٌل ووضح لهم السبٌل لال هللا له: }لُْل َما  لال السعدي:" 
ٌِْه{ أي: على دعابً إٌاكم }ِمْن أَْجر{"  .(ٕ)أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 .(ٖ)لال: ال أسؤلكم على المرآن أجرا تعطونً شٌبا" عن ابن زٌد:" 
[، أي:" وال أدَّعً أمًرا لٌس لً، بل أتبع 1ِٙمَن اْلُمتََكلِِّفٌَن{ ]ص :  لوله تعالى:}َوَما أَنَا 

ًصا وافتراًء" ، وال أتكلؾ تخرُّ ًَّ  .(ٗ)ما ٌوحى إل
ٌمول: وما أنا ممن ٌتكلؾ تخرصه وافتراءه، فتمولون: }إِْن َهَذا إاِل إِْفٌن  لال الطبري:" 

 .(٘)اْفتََراهُ{ و }إِْن َهَذا إاِل اْختبِلٌق{"
 .(ٙ)أي: ال أتكلؾ وال أتخرص ما لم أومر به" لال المرطبً:" 
أي : وما أزٌد على ما أرسلنً هللا به ، وال أبتؽً زٌادة علٌه بل ما  لال ابن كثٌر:" 

أمرت به أدٌته ال أزٌد علٌه وال أنمص منه وإنما أبتؽً بذلن وجه هللا عز وجل والدار 
 .(2)اآلخرة"
أدعً أمرا لٌس لً، وألفو ما لٌس لً به علم، ال أتبع إال ما ٌوحى  لال السعدي:" 

" ًّ  .(1)إل
 .(5)وما أنا من المتكلفٌن أتخّرص وأتكلؾ ما لم ٌؤمرنً هللا به" عن ابن زٌد:" 

عن مسروق لال : "أتٌنا عبد هللا بن مسعود لال : ٌا أٌها الناس من علم شٌبا فلٌمل به 
أعلم، فإن من العلم أن ٌمول الرجل لما ال ٌعلم : هللا أعلم، فإن هللا لال ومن ال ٌعلم فلٌمل : هللا 

ٌِْه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكلِِّفٌَن{"  .(ٓٔ)لنبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص: }لُْل َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ
 
 المرآن

 [75({ ]ص : 75}إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمٌَن )
 التفسٌر: 
إال تذكٌر للعالمٌن من الجن واإلنس، ٌتذكرون به ما ٌنفعهم من مصالح دٌنهم  المرآنما هذا 
 ودنٌاهم.
ٌِْه َوَسلَّم: لل لهإالء المشركٌن من  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

نس، ذكرهم ربهم إرادة استنماذ لومن: ما هذا المرآن إال تذكٌر من هللا }ِلْلعَالَِمٌَن{ من الجّن واإل
 .(ٔٔ)من آمن به منهم من الَهلَكة"

 .(ٕٔ)أي: عظة للعالمٌن" لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)ٌعنى المرآن، عظة لكم" لال المشٌري:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً : المرآن ذكر لجمٌع المكلفٌن من اإلنس والجن" لال ابن كثٌر:" 

                                                                                                                                                                      

 .2/1ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٔ2تفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .2/1ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٔ2تفسٌر السعدي:  (1)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .(251ٕ( وصحٌح مسلم برلم )1ٓ5ٗصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٓ/ٖتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖٔ)
 .2/1ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
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}إِْن ُهَو{ أي: هذا الوحً والمرآن }إاِل ِذْكٌر ِلْلعَالَِمٌَن{ ٌتذكرون به كل ما  لال السعدي:" 
ٌنفعهم، من مصالح دٌنهم ودنٌاهم، فٌكون شرفا ورفعة للعاملٌن به، وإلامة حجة على المعاندٌن، 

ى فهذه السورة العظٌمة، مشتملة على الذكر الحكٌم، والنبؤ العظٌم، وإلامة الحجج والبراهٌن، عل
من كذب بالمرآن وعارضه، وكذب من جاء به، واإلخبار عن عباد هللا المخلصٌن، وجزاء 

 .(ٔ)المتمٌن والطاؼٌن. فلهذا ألسم فً أولها بؤنه ذو الذكر، ووصفه فً آخرها بؤنه ذكر للعالمٌن"
 .(ٔ)للعالمٌن"
 ، على ألوال:«العالمٌن»واختُِلؾ فً معنى: 

اجأحدها : أن العالم كل ما خلمه هللا تعالى فً ال ، (ٕ)دنٌا واآلخرة ، وهذا لول أبً إسحاق الزجَّ
 فً رواٌة الضحان عنه. (٘)،  وابن عباس(ٗ)، ومجاهد(ٖ)ولتادة

لال الثعلبً:"واحتجوا بموله: }لاَل فِْرَعْوُن َوما َربُّ اْلعالَِمٌَن لاَل َربُّ السَّماواِت  
ٌْنَُهَما{]الشعراء:  .(ٙ)["ٕٗ-َٖٕواأْلَْرِض َوما بَ

، وهذا لول ابن عباسالثانً:  ، وابن (5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)أنّه اإلنس ، والجّنِ
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)جرٌج

َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذٌراً{]الفرلان:   ودلٌلهم لوله تعالى:}تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
  .(ٕٔ)[، ولم ٌكن نذٌرا للبهابمٔ

، وهو جمع الٌكون إال مع العالل! «عالمون»كما وٌموي هذا المول، جمع الكلمة على  
 فٌكون هذا دلٌبل على أن الحدٌث عن عوالم عاللة. 

 .(ٖٔ). حكاه الماورديالثالث : أن العالم: الدنٌا وما فٌها
[، ٘ٙٔالَِمٌَن{]الشعراء: ِمَن اْلعَ  أن أهل كل زمان عالم، لموله تعالى : }أَتَؤْتُوَن الذُّْكَرانَ الرابع: 

 :(ٙٔ)، ومنه لول العّجاج(٘ٔ)، وهذا لول الحسٌن بن الفضل(ٗٔ)أي من الناس
 فَِخْنِدٌؾ هاَمةُ َهَذا العَالَِم               مبارن لؤلنبٌاء خاتم

 :(2ٔ) جرٌر بن الخطفى ولال
 البرٌة وهو سام           وٌضحً العالمون له عٌاال (1ٔ)تنصفه

العالم عبارة عمن ٌعمل، وهم أربعة أمم : اإلنس والجن والمبلبكة والشٌاطٌن، وال الخامس: أن  
ٌمال للبهابم : عالم، ألن هذا الجمع إنما هو جمع من ٌعمل خاصة. وهذا لول الفراء وأبً 

 .(ٔ)عبٌدة

                                                           

 .2ٔ2تفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٙٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ(حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ(:صٙ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٗٗٔ/ٔ(:ص1٘ٔ(، و)2٘ٔالطبري) ( انظر: تفسٌر2)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ(:صٓٙٔ(، و)5٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .٘ٗٔ/ٔ(:صٕٙٔ(، و)ٔٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص٘ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٔ)
 .٘٘/ٔن: ( انظر: النكت والعٌؤٖ)
 .ٗٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
(هو عبدهللا بن رإبة أبو الشعثاء، اشتهر بالعجاج الراجز، لمً أبا هرٌرة، وسمع منه أحادٌث، والبٌت فً ٙٔ)

 .ٓٙدٌوانه: 
 .2٘ٓ/ٕ( دٌوانه: 2ٔ)
 ( تنصفه: أي تطلب فضله.1ٔ)
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 :(ٖ)لبٌد بن ربٌعة، وأنشد لول (ٕ)السادس: أن العالمٌن، أي: المخلولٌن. لاله أبو عبٌدة
 رأٌت وال سمعـ         ُت بمثلهم فى العالمٌنا ما إن

: هم (٘)، ونحوه لول أبً عمرو بن العبلء(ٗ)أنهم المرتزلون، لاله زٌد بن أسلم السابع:
، وهو معنى لول ابن عباس كذلن: "كل ذي روح دّب على وجه (ٙ)الروحانٌّون، وابن لتٌبة

 .(2)األرض"
 .(1)حكاه الثعلبً عن جعفر الصادق العالمون: أهل الجنة وأهل النار.الثامن: 
جمع عالم، وهو كل موجود سوى هللا جل وعبل، : العالَمٌن{أن} -وهللا أعلم-والظاهر 

و)العالَم( جمع ال واحَد له من لفظه، و)العوالم( أصناؾ المخلولات فً السموات واألرض فً 
 .(5)البر والبحر، فاإلنس عالَم، والجن عالَم، والمبلبكة عالَم

 وكٌفٌتهم، على لولٌن: «العالمٌن»واختلفوا فً مبلػ  
أحدهما: أن اإلنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلن ثمانٌة عشر ألؾ عالم، أو أربعة عشر ألؾ 
عالم من المبلبكة على األرض، واألرض أربع زواٌا فً كل زاوٌة ثبلثة آالؾ عالم وخمسمابة 

 .(ٓٔ)عالم خلمهم لعبادته. لاله أبو العالٌة
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر: " وهذا كبلم ؼرٌب ٌحتاج مثله إلى دلٌل صحٌح" 

 .(ٕٔ)ألؾ أمة ستمابة فً البحر، وأربعمابة فً البر. وهذا لول تبٌع «:العالمٌن»الثانً:أن 
ولال كعب األحبار: "ال ٌحصً عدد العالمٌن إاّل هللا، لال هللا: }َوما ٌَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّن إاِلَّ   

 .(ٖٔ)["ُٖٔهَو{]المثر:
لال أبو حٌان:"ونمل عن المتمدمٌن أعداد مختلفة فً العالمٌن وفً ممارها، هللا أعلم  

 .(ٗٔ)بالصحٌح"
 

 المرآن
 [77({ ]ص : 77}َولَتَْعلَُمنَّ نَبَؤَهُ بَْعَد ِحٌٍن )

 التفسٌر: 
وصدله، حٌن ٌَْؽلب اإلسبلم، وٌدخل الناس فٌه  المرآنخبر هذا  -أٌها المشركون-ولتعلمن 

 أفواًجا، وكذلن حٌن ٌمع علٌكم العذاب، وتنمطع عنكم األسباب.
ٌمول: ولتعلمن أٌها المشركون باهلل من لرٌش نبؤ هذا المرآن، وهو خبره،  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)ٌعنً: حمٌمة ما فٌه من الوعد والوعٌد بعد حٌن"
 .(ٔ)ولتعلمن أن المرآن وما أو عدتم فٌه حك" لال النحاس:"أي: 

                                                                                                                                                                      

 . ولول أبً عبٌدة: أن العالمٌن: المخلولٌن.ٖٕٔ/ًٔ تفسٌره: ( انظر: حكاه عنهما المرطبً فٔ)
 .ٕٕ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕ)
 ، ونسبه المرطبً لؤلعشى، ولم نمؾ علٌه لؤلعشى.25ٖ/٘ٔ، واألؼانً: ٕٔ/ٔ( دٌوانه: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره:ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( حكاه عنه الثعلبً فً تفسٌره: ٘)
وحانٌٌِِّن، وهم اإلنس والجن والمبلبكة، كلُّ 1ٖالمرآن: ( انظر: ؼرٌب ٙ) ، لال:") العالَُموَن(: أصناؾ الخلك الرُّ

 ِصْنٍؾ منهم عالَم".
 .ٖٕٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٙٗ/ٔللزجاج:  ، معانً المرآنٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص ٗٙٔ، و تفسٌر الطبري)2ٕ/ٔ/٘ٔ، و2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٗٗ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
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 .(ٕ)أي : خبره وصدله، عن لرٌب" لال ابن كثٌر:" 
لال السعدي :" أي: خبره }بَْعَد ِحٌٍن{ وذلن حٌن ٌمع علٌهم العذاب وتتمطع عنهم 

 .(ٖ)األسباب"
كذّبوا به.، لٌل: }نَبَؤَهُ{ َولَتَْعلَُمنَّ نَبَؤَهُ{، لال: صدق هذا الحدٌث نبؤ ما عن ابن زٌد، لوله:"} 

" ًّ ٌِْه َوَسلَّم أنه نب  .(ٗ)حمٌمة أمر دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 اختلفوا فً مدة الحٌن الذي ذكره هللا فً هذا الموضع، على ألوال:و 

 .(ٙ)، وبه لال الزجاج(٘)أحدها : بعد الموت، لاله لتادة
  .(2)ولال الحسن: "ٌابن آدم عند الموت ٌؤتٌن الخبر الٌمٌن"

 .(5)، وعكرمة(1)الثانً : ٌوم المٌامة ، لاله ابن زٌد
ٌوم المٌامة ٌعلمون نبؤ ما كذبوا به بعد حٌن من الدنٌا وهو ٌوم المٌامة.  لال ابن زٌد:" 

ٍ ُمْستَمَرٌّ َوَسْوَؾ تَْعلَُمون{، لال: وهذا أٌضا األخرة ٌستمّر فٌها الحّك، وٌبطل  ولرأ: }ِلُكّلِ نَبَإ
 .(ٓٔ)الباطل"
وال منافاة بٌن المولٌن]أي: األول والثانً[ ; فإن من مات فمد دخل فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)حكم المٌامة"
 .(ٕٔ)الثالث : ٌوم بدر ، لاله السدي

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أعلم المشركٌن  
ؼٌر حد منه لذلن الحٌن بحد، ولد علم نبؤه المكذبٌن بهذا المرآن أنهم ٌعلمون نبؤه بعد حٌن من 

من أحٌابهم الذٌن عاشوا إلى ظهور حمٌمته، ووضوح صحته فً الدنٌا، ومنهم من علم حمٌمة 
ذلن بهبلكه ببدر، ولبل ذلن، وال حد عند العرب للحٌن، ال ٌُجاوز وال ٌمصر عنه. فإذ كان ذلن 

ن ؼٌر حصر ذلن على ولت دون كذلن فبل لول فٌه أصح من أن ٌطلك كما أطلمه هللا م
 .(ٖٔ)ولت"

الحٌن حٌنان، فحٌن ٌعرؾ، وحٌن ال ٌعرؾ. فؤما الذي ال ٌعرؾ:  لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)}لتعلمن نبؤه بعد حٌن{"

ُسبِْلت عن رجل حلؾ أن ال ٌصنع كذا وكذا إلى حٌن، فملت: إن من  لال عكرمة:" 
الذي ال ٌُدرن لوله: }َولَتَْعلَُمنَّ نَبَؤَهُ بَْعَد الحٌن حٌنا ال ٌُدرن، ومن الحٌن حٌن ٌدرن، فالحٌن 

ِحٌٍن{، والحٌن الذي ٌدرن لوله }تُْإتًِ أُُكلََها ُكلَّ ِحٌٍن بِإِْذِن َربَِّها{، وذلن من حٌن تُْصَرم النخلة 
 .(٘ٔ)إلى حٌن تُْطِلع، وذلن ستة أشهر"

 [:22-2٘فوابد اآلٌات:]
 جزابهما.ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبٌان  -ٔ

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٔ/ٙمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2/1ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٔ2تفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٕٗٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2/1ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 . 55ٓٔ/ٙ(:ص5ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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 مشروعٌة المٌاس إن كان لٌاساً صحٌحاً، وبٌان أخطار المٌاس الفاسد. -ٕ
 مشروعٌة المسم باهلل وبصفاته وأسمابه. -ٖ
 بٌان أن من كتب هللا سعادتهم ال ٌموى الشٌطان على إؼوابهم وإضبللهم. -ٗ
 ال ٌجوز أخذ األجرة على بٌان الحك والدٌن. -٘
 كذب والتمول على هللا والرسول والمإمنٌن.ذم التكلّؾ المفضً إلى ال -ٙ
 بعد حٌن لصٌر وطوٌل. المرآنظهر مصداق ما أخبر به  -2

 «آخر تفسٌر سورة )ص(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الزّمر»تفسٌر سورة 

بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، « التاسعة والثبلثون»هً السورة «: الزّمر»سورة 
فً ترتٌب النزول على المختار، نزلت بعد سورة: « التاسعة والخمسون»السورة وهً 

، ولبل سورة ؼافر، وعدد آٌاتها خمسون وسبعون آٌة فى عّد الكوفى، وثبلث فى عد (ٔ)«سبؤ»
 . (ٕ)الشامى، والبالٌن. وكلماتها ألؾ ومابة وسبعون. وحروفها أربعة آالؾ وسبعمابة وثمان

ٌَن{ ٖسبع: }فًِ َما ُهْم فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]الزمر :  واآلٌات المختلؾ فٌها [، }ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ
[، }فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ٖٙ}ِمْن َهاد{ ]الزمر :  [، وٗٔ[، }ُمْخِلًصا لَهُ ِدٌنًِ{ ]الزمر : ٔٔ]الزمر : 
ْر ِعبَاد{ ]الزمر : 5ٖ]الزمر :  [، مجموع ٕٓار{ ]الزمر : [، }ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهَ 2ٔ[ ، }فَبَّشِ

 .(ٖ)«من ولى ٌدر:»فواصل آٌاتها 
 :أسماء السورة 
 :سورة الزّمر»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

 «الزّمر»سمٌت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر وكتب السنة واآلثار عن السلؾ سورة 
ولد سمٌت هذه السورة بهذا االسم سمٌت بهذا االسم; لولوع هذا اللفظ فٌها دون ؼٌرها من 

[، ولوله 2ٔسور المرآن; وذلن لوله تعالى: }َوِسٌَك الَِّذٌَن َكفَُروا إِلى َجَهنََّم ُزَمراً{ ]اآلٌة 
أهل  [، فذكر فٌها زمر الفرٌمٌن2ٖاآلٌة سبحانه: }َوِسٌَك الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمراً{ ]

 .(ٗ)الشماوة وأهل السعادة وتفصٌل الجزاء وإلزام الحجة وبطبلن المعذرة
 «:سورة الؽرؾ»اسمها اإلجتهادي:  -ثانٌا:

ً سورة  وهب بن منبه، أنه سماها  المرطبً، عن وفً تفسٌر« الؽَُرؾ»وتسمى أٌضا
 . (ٙ)، وتنالله المفسرون(٘)«الؽَُرؾ»سورة 

، فً لوله «الؽرفات»، أي: بهذه الصٌؽة دون «الؽرؾ»ووجه ذلن; أنها ذُكر فٌها لفظ 
 [. ٕٓ}لَُهْم ُؼَرٌؾ ِمْن فَْولَِها ُؼَرٌؾ{ ]الزمر :  تعالى:
: السماء السابعة; لال -أٌضا-«الؽرفة»الِعلٌِّّة، و«: الؽرفة»جمع ؼرفة، و«: الؽرؾ»و

 :(2)لبٌد
ى فؤَؼلََك دوَن ؼرة   .(ٓٔ()5)، ... َسْبعاً طبالاً، وفوق فَْرع الَمْنمَلِ (1)َعْرِشهِ َسوَّ

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
هً مكٌة، نزلت لبٌل هجرة المإمنٌن إلى الحبشة، أي: فً سنة خمس لبل الهجرة، ولد 

 اختلؾ أهل العلم فً مكان نزول السورة على ألوال:
، (ٕ)، عكرمة(ٔ)، وعطاء(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)الحسن، و(ٔٔ)أحدهما: أنها نزلت بمكة. لاله ابن عباس

 .(ٗ)، وجابر بن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)عكرمة

                                                           

 .ٓٔٔ/ٗانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ ٔللفٌروزآبادي:انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز (ٕ)
 .انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٖ)
 .ٖٓٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٗ)
 .ٕٖٕ/٘ٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (٘)
 ، وزاد المسٌر:2٘ٗ/ٗ، وتفسٌر السمعانً: ٓٔٔ/ٗ، والكشاؾ: ٖٖٗ/ٗانظر مثبل: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
 .5ٗٔ/ٔ،  واإلتمان: 5ٔ، وؼٌرها. وانظر: جمال المرآء: ٕٖٕ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 2/ٗ
 .ٕٙٔدٌوانه: ص (2)
 .ٕٗٙ/5، واللسان )ؼرؾ(: صٗٓٔ/ 1وٌروى: دون ؼرفة عرشه، كما فً تهذٌب اللؽة)ؼرؾ(: (1)
 المنمل: ظهر الجبل. (5)
 .ٕٗٙ/5انظر: اللسان: )ؼرؾ(: ص (ٓٔ)
 ، وعزاه إلى ابن الضرٌس وابن مردوٌه والبٌهمً فً الدالبل.ٕٓٔ/2الدر المنثور: أورده السٌوطً فً  (ٔٔ)
 .ٕٖٕ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 2/ٗانظر: زاد المسٌر:  (ٕٔ)
 .2/ٗانظر: زاد المسٌر:  (ٖٔ)
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 .(٘)هً مكٌة كلها عند الجمهور" لال ابن عاشور:" 
... اآلٌة. لاله [ٖ٘}لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا{ ]الزمر : الثانً: أنها مكٌة، إال لوله: 

 .(ٙ)الزمخشري
َل أَْحَسَن اْلَحِدٌث{ ]الزمر : الثالث: أنها مكٌة إال آٌتٌن نزلتا  ُ نَزَّ [، ٖٕبالمدٌنة، إحداهما: }َّللاَّ

[ اآلٌة. حكاه المرطبً عن ابن ٖ٘}لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهم{ ]الزمر :  واألخرى:
 .(2)عباس

ْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن }لُ  الرابع: أنها مكٌة سوى ثبلث آٌات نزلت بالمدٌنة فً وحشً لاتل حمزة:
َ ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا إِنَّهُ ُهَو الْ  ِ إِنَّ َّللاَّ ِحٌُم{ أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ ؽَفُوُر الرَّ

، وابن (5). وبه لال مماتل(1)[ إلى ثبلث آٌات. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاٖ٘]الزمر : 
 .(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)لتٌبة

}لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهم{  الخامس: أنها مكٌة إال سبع آٌات من لوله تعالى:
 .(ٕٔ)[، إلى آخر سبع آٌات نزلت فً وحشً وأصحابه. حكاه المرطبًٖ٘]الزمر : 
المتجه: أنها كلها مكٌة وأن ما ٌخٌل أنه نزل فً لصص معٌنة إن  لال ابن عاشور:" 

صحت أسانٌده أن ٌكون ولع التمثل به فً تلن المصص فاشتبه على بعض الرواة بؤنه سبب 
 .(ٖٔ)نزول"
 ص»مع سورة « الزّمر»مناسبة سورة:» 

 لما لبلها:« سورة الزّمر»من وجه اتصال 
[، 12}إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمٌَن{ ]ص :  بموله:« ص»إنه وصؾ المرآن فً آخر سورة  -ٔ

ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم{ ]الزمر :   [.ٔووصفه هنا بموله: }تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ
إلى نحو ذلن  -أحوال الخلك من المبدإ إلى المعاد، وذكر هنا مثله« ص»إنه ذكر فً  -ٕ

 .(ٗٔ)من وجوه للربط تظهر بالتؤمل
  السورة ومماصدهاأؼراض 

ً تكرر فً ستة مواضع من هذه السورة; ألن المرآن جامع   التنوٌه بشؤن المرآن تنوٌها
لمماصدها، ومماصدها كثٌرة، تحوم حول إثبات تفرد هللا تعالى باإللهٌة، وإبطال الشرن 
فٌها، وإبطال تعللبلت المشركٌن; إلشراكهم وأكاذٌبهم، ونفً َضْرب من ضروب 

 .زعمهم أن هلل ولداً اإلشران، وهو 
االستدالل على وحدانٌة هللا فً اإللهٌة بدالبل تفرده بإٌجاد العوالم العلوٌة والسفلٌة،  

 .وبتدبٌر نظامها، وما تحتوي علٌه مما ال ٌنكر المشركون انفراده به

                                                                                                                                                                      

 .ٕٖٕ/٘ٔانظر: تفسٌرا لمرطبً:  (ٔ)
 .ٕٖٕ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 2/ٗانظر: زاد المسٌر:  (ٕ)
 .2/ٗانظر: زاد المسٌر:  (ٖ)
 .ٕٖٕ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: 2/ٗانظر: زاد المسٌر:  (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖٕالمحرر الوجٌز:  (٘)
 .ٓٔٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٙ)
 .ٕٖٕ/٘ٔانظر: تفسٌرا لمرطبً:  (2)
: ، وعزاه إلى النحاس فً تارٌخه. وانظر: معانً المرآن للنحاسٕٓٔ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
ٙ/ٔٗ2. 
 .2ٙٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .1ٕٖانظر: ؼرٌب المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٕٖٕ/٘ٔانظر: تفسٌرا لمرطبً:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٖٕالمحرر الوجٌز:  (ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٖٕانظر: تفسٌر المراؼً: (ٗٔ)



ٕٓٓ 
 

لال سٌد لطب:" هذه السورة تكاد تكون ممصورة على عبلج لضٌة التوحٌد. 
فً جوالت متعالبة وتولع على أوتاره إٌماعات متبلحمة وهً تطوؾ بالملب البشري 

وتهزه هزا عمٌما متواصبل لتطبع فٌه حمٌمة التوحٌد وتمكنها، وتنفً عنه كل شبهة وكل 
 .(ٔ)ظل ٌشوب هذه الحمٌمة"

اإلشارة إلى الخلك العجٌب فً أطوار تكون اإلنسان والحٌوان، واالستدالل علٌهم بدلٌل  
 .إلى هللا عند ما ٌصٌبهم الضر من فعلهم، وهو التجاإهم

بٌان أن دٌن التوحٌد هو الذي جاءت به الرسل من لبل. والتحذٌر من أن ٌحل  
 .بالمشركٌن ما حل بؤهل الشرن من األمم الماضٌة

إعبلم المشركٌن بؤنهم وشركاءهم ال ٌُعبؤ بهم عند هللا وعند رسوله ملسو هيلع هللا ىلص; فاهلل ؼنً عن  
ً عبادتهم، ورسوله   .ال ٌخشاهم، وال ٌخاؾ أصنامهم; ألن هللا كفاه إٌاهم جمٌعا

الداللة على أنه سبحانه صادق الوعد، وأنه ؼالب لكل شًء، فبل ٌعجل; ألنه ال ٌفوته  
 .شًء، وٌضع األشٌاء فً أوفك محالها

 .تمثٌل حال المإمنٌن وحال المشركٌن فً الحٌاتٌن: الحٌاة الدنٌا، والحٌاة اآلخرة 
كٌن لئللبلع عن اإلسراؾ على أنفسهم، ودعاء المإمنٌن للثبات على التموى دعاء المشر 

 .ومفارلة دار الكفر
}لُْل َهْل  تخلل السورة وعٌد ووعد، وأمثال، وترهٌب وترؼٌب، ووعظ، وإٌماء بموله: 

ن أنهم أهل [، إلى أن شؤن المإمن5ٌٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الزمر : 
 .علم، وأن المشركٌن أهل جهالة; وذلن تنوٌه برفعة العلم، ومذمة الجهل

دعوة الناس إلى التدبر فٌما ٌُلمى إلٌهم من المرآن، الذي هو أحسن الحدٌث. وتنبٌههم  
 .على كفرانهم شكر النعمة. والممابلة بٌن حالهم وبٌن حال المإمنٌن المخلصٌن هلل

ْنَساَن  الع حٌاة البشر، وسبر أؼوار نفوسهم،تضمنت السورة لمسات من و  }َوإَِذا َمسَّ اإْلِ
ٌِْه ِمْن لَْبُل َوجَ  ًَ َما َكاَن ٌَْدُعو إِلَ لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِس ٌِْه ثُمَّ إَِذا َخوَّ ِ ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنٌِبًا إِلَ عََل َّلِلَّ

ْلنَاهُ نِْعَمةً [ }فَإِ 1أَْنَداًدا ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِلِه{ ]الزمر :  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إَِذا َخوَّ َذا َمسَّ اإْلِ
 [.5ِٗمنَّا لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم{ ]الزمر : 

إثبات البعث والجزاء; لتجزى كل نفس بما كسبت، وتمثٌل البعث بإحٌاء األرض بعد  
وم الفصل بٌن المإمنٌن موتها، وضرب لهم مثله بالنوم واإلفالة بعده، وأنه ٌ

 .والمشركٌن
بٌان أنه سبحانه أنزل كبلً من المحشورٌن داره المعدة له، بعد اإلعذار فً اإلنذار،  

والحكم بٌنهم بما استحمه أعمالهم; عدالً منه سبحانه بؤهل النار، وفضبلً على المتمٌن 
 .األبرار

وِر فََصِعَك صورت السورة بعضاً من مشاهد المٌامة، وما فٌها من فزع،   }َونُِفَخ فًِ الصُّ
ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى فَإَِذا ُهْم لٌَِاٌم  َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

}َوتََرى اْلَمبَلبَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن  [. ومشاهد أُخر فٌها إنابة وخشوع:1ٌَْٙنُظُروَن{ ]الزمر : 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ َحْوِل الْ  ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد َّلِلَّ ًَ بَ عَْرِش ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َولُِض

 [ .2٘]الزمر : 
ُختمت السورة بصورة من صور ٌوم الحساب للفصل بٌن العباد; حٌث المبلبكة  

وعدله بٌن محٌطون حول عرش الرحمن، ٌسبحون بحمده، وٌحمدونه على لضابه 
 .(ٕ)العباد
 فضائل السورة:

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

                                                           

 .ٖٖٖٓ/٘فً ظبلل المرآن:  (ٔ)
 انظر: إسبلم وٌب.]مولع إلكترونً[. (ٕ)
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 ٌصوم حتى نمول: عن أبً لبابة العمٌلً لال: سمعت عابشة تمول: " كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ما ٌرٌد أن ٌفطر، وٌفطر حتى نمول: ما ٌرٌد أن ٌصوم، وكان ٌمرأ فً كل لٌلة ببنً 

  .(ٔ)إسرابٌل، والزمر"
من أراد أن ٌعرؾ لضاء هللا فً خلمه، فلٌمرأ آخر سورة  لال وهب بن منبه:" 

 .(ٕ)الزمر"
تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً 

أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

  

                                                           

( ، 2ٕٖٔوأخرجه بتمامه ومختصرا إسحاق بن راهوٌه )، ٕ٘ٗ/ٓٗ(:ص11ٖٕٗأخرجه احمد فً المسند) (ٔ)
، 55ٔ/ٗواخرجه النسابً فً "المجتبى" «. هذا حدٌث حسن ؼرٌب »(، ولال: ٖ٘ٓٗ( و )5ٕٕٓوالترمذي )

( ، وابن ٖٙٔٔوابن خزٌمة ) -( 2ٌٕٔوم واللٌلة" )وهو فً "عمل ال -( ٗٗٗٔ( و )ٖٙ٘ٙوفً "الكبرى" )
 ، والبٌهمً فًٖٗٗ/ٕ( ، والحاكم 21ٙالسنً فً "عمل الٌوم واللٌلة" )

( ، والمزي فً "تهذٌب الكمال" )فً ترجمة مروان أبً 5ٖ٘( ، وفً "الدعوات الكبٌر" )2ٕٓٗ"الشعب" )
ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌنام على فراشه حتى ٌمرأ بنً لبابة( من طرق عن حماد بن زٌد، به. ولفظه عند الترمذي: "ك

 إسرابٌل والزمر. ولال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وسكت عنه الحاكم، ووافمه الذهبً.
( من طرٌك حسن بن عمر بن شمٌك، عن حماد، به مختصرا، إال أنه 2ٙٗٗ( و )ٖٗٙٗوأخرجه أبو ٌعلى )

 لال: تنزٌل السجدة بدل بنً إسرابٌل.
، وهذا إسناد فٌه أبو لبابة العمٌلً، «وكان ٌمرأ فً كل لٌلة ببنً إسرابٌل والزمر»حدٌث صحٌح دون لوله: وال 

عنها، وٌمال: مولى هند بنت المهلب بن أبً صفرة، وٌمال: مولى عبد  وهو مروان مولى عابشة رضً هللا
ن حجر فً "التمرٌب"، وذكره ابن حبان الرحمن بن زٌاد العمٌلً، وٌمع ابن معٌن، والذهبً فً "الكاشؾ"، واب

على أن خبره منكر، وتولؾ فٌه ابن خزٌمة فً  ٘ٙ٘/ٗفً "الثمات " لكن الذهبً نص فً "المٌزان" 
( ، فمال: باب استحباب لراءة بنً إسرابٌل والزمر كل لٌلة استنادا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، إن كان أبو ٖٙٔٔ"صحٌحه" )

جاج بخبره، فإنً ال أعرفه بعدالة وال جرح، للنا: حسن حدٌثه الترمذى، وبمٌة رجاله ثمات لبابة هذا ٌجوز االحت
 ".رجال الشٌخٌن. حسن: هو ابن موسى األشٌب

 . وعزاه إلى عبد بن حمٌد.2ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)



ٕٕٓ 
 

 المرآن
ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِكٌِم )  [ٔ({ ]الزّمر : ٔ}تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ

 التفسٌر: 
 تنزٌل المرآن إنما هو من هللا العزٌز فً لدرته وانتمامه، الحكٌم فً تدبٌره وأحكامه.

ِ  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: }تَنزٌُل اْلِكتَاِب{ الذي نزلناه علٌن ٌا دمحم }ِمَن َّللاَّ
فً شّن من  اْلعَِزٌِز{ فً انتمامه من أعدابه، }الَحِكٌِم{ فً تدبٌره خلمه، ال من ؼٌره، فبل تكوننّ 

 .(ٔ)ذلن"
لال الزجاج:" الكتاب ههنا المرآن، ورفع تنزٌل الكتاب من جهتٌن: إحداهما االبتداء  

. وٌجوز أن ٌكون رفعه على: هذا تنزٌل الكتاب" ، أي نزل من عند َّللاَّ  .(ٕ)وٌكون الخبر من َّللاَّ
 

 المرآن
ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ فَاْعبُ  ٌَن )}إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَ َ ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ  [ٕ({ ]الزّمر : ِٕد َّللاَّ

 التفسٌر: 
المرآن ٌؤمر بالحك والعدل، فاعبد هللا وحده، وأخلص له جمٌع  -أٌها الرسول-إنا أنزلنا إلٌن 

 دٌنن.
{ ]الزّمر :   ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ أٌها -إنا أنزلنا إلٌن  ، أي:"[ٕلوله تعالى:}إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَ
 .(ٖ)"المرآن ٌؤمر بالحك والعدل -الرسول
 .(ٗ):" أنزلنا إلٌن هذا المرآن ٌؤمر بالحّك والعدل"لال الطبري 
{، ٌعنً: المرآن"  ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ  .(٘)عن لتادة: "}إِنَّا أَنزْلنَا إِلَ
َ ُمْخِلًصا لَهُ   ٌَن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}فَاْعبُِد َّللاَّ فاعبد هللا وحده، وأخلص له  ، أي:"[ٕالّدِ

 .(ٙ)"جمٌع دٌنن
:ٌمول:" فاخشع هلل ٌا دمحم بالطاعة، وأخلص له األلوهة، وأفرده بالعبادة، وال لال الطبري 

 .(2)تجعل له فً عبادتن إٌاه شرٌكا، كما فَعَلَْت َعبَدة األوثان"
ٌِن   : عبادة هللا َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ، وهذا جرى -ههنا–لال الزجاج:" معنى إخبلص الّدِ

 .(1)تثبٌتاً للتوحٌد، ونفٌاً للشرن"
ٌَن{، فالتوحٌد"   .(5)عن السدّي، "أما لوله: }ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ
عن شمر، لال:"ٌإتى بالرجل ٌوم المٌامة للحساب وفً صحٌفته أمثال الجبال من  

ت ٌوم كذا وكذا، لٌمال: صلَّى فبلن! أنا هللا ال إله إال الحسنات، فٌمول رّب العّزة جّل  وعّز: َصلٌَّ
أنا، لً الدٌن الخالص. صمَت ٌوم كذا وكذا، لٌمال: صام فبلن! أنا هللا ال آله إال أنا لً الدٌن 
الخالص، تصّدلت ٌوم كذا وكذا، لٌمال: تصدق فبلن! أنا هللا ال إله إال أنا لً الدٌن الخالص، فما 

محو شٌبا بعد شًء حتى تبمى صحٌفته ما فٌها شًء، فٌمول ملكاه: ٌا فبلن، ألؽٌر هللا ٌزال ٌ
 .(ٓٔ)كنت تعمل"

 

                                                           

 .1ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .1٘ٗ: التفسٌر المٌسر (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٗٗ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .ٕٓ٘/ٕٔأخرجه الطبري::  (5)
 .ٕٓ٘/ٕٔأخرجه الطبري::  (ٓٔ)



ٕٖٓ 
 

 المرآن
بُونَا إِ  ٌُن اْلَخاِلُص َوالَِّذٌَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِلٌُمَّرِ ِ الّدِ ِ ُزْلفَى إِنَّ }أاََل ّلِِلَّ لَى َّللاَّ
َ اَل ٌَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر ) ٌْنَُهْم فًِ َما ُهْم فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن إِنَّ َّللاَّ َ ٌَْحُكُم بَ  [ٖ({ ]الزّمر : َّٖللاَّ

 التفسٌر: 
أال هلل وحده الطاعة التامة السالمة من الشرن، والذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره واتخذوا من دونه 

اآللهة مع هللا إال لتشفع لنا عند هللا، وتمربنا عنده منزلة، فكفروا بذلن;  أولٌاء، لالوا: ما نعبد تلن
ألن العبادة والشفاعة هلل وحده، إن هللا ٌفصل بٌن المإمنٌن المخلصٌن والمشركٌن مع هللا ؼٌره 
ٌوم المٌامة فٌما ٌختلفون فٌه من عبادتهم، فٌجازي كبل بما ٌستحك. إن هللا ال ٌوفك للهداٌة إلى 

 راط المستمٌم من هو مفتٍر على هللا، َكفَّار بآٌاته وحججه.الص
ٌُن اْلَخاِلُص{ ]الزّمر :   ِ الّدِ [، أي:" أال هلل وحده الطاعة التامة السالمة ٖلوله تعالى:}أاََل َّلِلَّ

 .(ٔ)"من الشرن
 .(ٕ)لال النحاس:" أي: الذي ال ٌشوبه شًء" 
أي : ال ٌمبل من العمل إال ما أخلص فٌه العامل هلل ، وحده ال شرٌن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)له"
ٌَن، وال تتخذ من دونه أولٌاء"   .(ٗ)لال الزجاج:" أي: فَؤَْخِلْص أَْنَت الّدِ
:ٌمول:" أال هلل العبادة والطاعة وحده ال شرٌن له، خالصة ال شرن ألحد لال الطبري 

ألن كل ما دونه ملكه، وعلى المملون طاعة مالكه ال من ال معه فٌها، فبل ٌنبؽً ذلن ألحد، 
 .(٘)ٌملن منه شٌبا"

لال البؽوي:" }أال هلل الدٌن الخالص{، أي: التوحٌد، والدٌن: اسم لجمٌع ما تعبد هللا به  
 .(ٙ)خلمه"

ٌُن اْلَخاِلُص{، شهادة أن ال إله إال هللا"  ِ الّدِ  .(2)عن لتادة: "}أاَل َّلِلَّ
 .(1)شهادة أن ال إله إال هللا كلمة اإلخبلص":"لال مجاهد 
فمال: أرأٌت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: جاء رجل إلى النبً  -رضً هللا عنه  -عن أبً أمامة الباهلً  

: " ال شًء له " ، فؤعادها -ملسو هيلع هللا ىلص  -رجبل ؼزا ٌلتمس األجر والذكر ، ماله؟ ، فمال رسول هللا 
صلى هللا علٌه  -: " ال شًء له ، ثم لال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -مول له رسول هللا ثبلث مرات ، ٌ

 .(5): إن هللا ال ٌمبل من العمل إال ما كان خالصا له ، وابتؽً به وجهه"-وسلم 
[، لال: ٖعن عبد هللا بن عمرو، رضً هللا عنه :"}أال هلل الدٌن الخالص{ ]الزمر:  

 .(ٓٔ)«إله إال هللا، ال ٌتمبل هللا عز وجل من أحد عمبل حتى ٌمولها كلمة اإلخبلص ال»
الحسن عن أبً هرٌرة أن رجبل لال: "ٌا رسول هللا إنًّ أتصّدق بالّشًء وأصنع الشًء  

ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم:  والذي نفس دمحم بٌده »أرٌد به وجه هللا جّل وعّز وثناء الناس. فمال النب
ٌُن ال ٌمبل هللا جّل ثن ِ الّدِ اإه شٌبا شورن فٌه ثم تبل رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: }َال َّلِلَّ

 .(ٔٔ)«اْلخاِلُص{

                                                           

 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖ/ٗإعراب المرآن:  (ٕ)
 .2/1ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٓٔ/٘ٔشرح السنة:  (ٙ)
 ٔٙٗ(:صٖٓٙٔ، والطبرانً فً الدعاء)ٕٔ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٔٙٗ(:صٗٓٙٔالدعاء للطبرانً) (1)
 .ٖٖٔٔوالترهٌب: صحٌح الترؼٌب ، وانظر: ٕٔٔ/ٕٔالجامع الصحٌح للسنن والمسانٌد:  (5)
 .ٓٙٗ(:صٕٓٙٔالدعاء للطبرانً) (ٓٔ)
 .ٕ/ٗحكاه النحاس فً إعراب المرآن:  (ٔٔ)



ٕٓٗ 
 

ِ ُزْلفَى{ ]ا  بُونَا إِلَى َّللاَّ لزّمر لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء َما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ ِلٌُمَّرِ
 ؼٌره واتخذوا من دونه أولٌاء، لالوا: ما نعبد تلن اآللهة مع [، أي:" والذٌن أشركوا مع هللاٖ: 

 .(ٔ)"هللا إال لتشفع لنا عند هللا، وتمربنا عنده منزلة
والذٌن اتخذوا من دون هللا أولٌاء ٌَتََولَّْونَُهم، وٌعبدونهم من دون  لال الطبري: ٌمول:" 

هللا، ٌمولون لهم: ما نعبدكم أٌها اآللهة إال لتمربونا إلى هللا ُزْلفَى، لربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده 
 .(ٕ)فً حاجاتنا"

ربُونَا إلى هللا لال الزجاج:" أي: ٌمولون لمن ٌمول لهم لم عبدتموهم: }ما نعبدهم إال لٌُمَ  
 .(ٖ)زلفى{. أَْي: لُْربَى"

أي : إنما ٌحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على  لال ابن كثٌر:" 
صور المبلبكة الممربٌن فً زعمهم ، فعبدوا تلن الصور تنزٌبل لذلن منزلة عبادتهم المبلبكة ; 
لٌشفعوا لهم عند هللا فً نصرهم ورزلهم ، وما ٌنوبهم من أمر الدنٌا، فؤما المعاد فكانوا جاحدٌن 

لبٌن ال شرٌن لن، إال »ه... ولهذا كانوا ٌمولون فً تلبٌتهم إذا حجوا فً جاهلٌتهم : له كافرٌن ب
. وهذه الشبهة هً التً اعتمدها المشركون فً لدٌم الدهر (ٗ)«شرٌكا هو لن ، تملكه وما ملن

وحدٌثه ، وجاءتهم الرسل صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن ، بردها والنهً عنها ، والدعوة 
د العبادة هلل وحده ال شرٌن له ، وأن هذا شًء اخترعه المشركون من عند أنفسهم ، لم إلى إفرا

ٍة َرُسوال أَِن اُْعبُُدوا  ٌؤذن هللا فٌه وال رضً به ، بل أبؽضه ونهى عنه : } َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ
َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُؼوَت { ]النحل :  ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ  [} َوَما أَْرَسْلنَاَّٖٙللاَّ ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل إِال نُوِحً إِلَ

[. وأخبر أن المبلبكة التً فً السموات من الممربٌن وؼٌرهم ، ٕ٘إِال أَنَا فَاْعبُُدوِن { ]األنبٌاء : 
كلهم عبٌد خاضعون هلل ، ال ٌشفعون عنده إال بإذنه لمن ارتضى ، ولٌسوا عنده كاألمراء عند 

ِ األْمثَاَل { ]النحل  ملوكهم ، ٌشفعون عندهم بؽٌر إذنهم فٌما أحبه الملون وأبوه ، } فبَل تَْضِربُوا َّلِلَّ
 .(٘)[ ، تعالى هللا عن ذلن"2ٗ: 

ِ ُزْلفَى{، لال: لرٌش تموله لؤلوثان،   بُونَا إِلَى َّللاَّ عن مجاهد، لوله: "}َما نَْعبُُدُهْم إاِل ِلٌُمَّرِ
 .(ٙ)بكة ولعٌسى ابن مرٌم ولعَزٌر"ومن لبلهم ٌموله للمبل

 .(2)"لالوا: ما نعبد هإالء إال لٌمّربونا، إال لٌشفعُوا لنا عند هللا لال لتادة:" 
لال ابن زٌد:" لالوا هم شفعاإنا عند هللا، وهم الذٌن ٌمربوننا إلى هللا زلفى ٌوم المٌامة  

 .(1)لؤلوثان، والزلفى: المَُرب"
ِ ُزْلفَى{، لال: هً منزلة"عن السدّي، لوله: "}َما نَ  بُونَا إِلَى َّللاَّ  .(5)ْعبُُدُهْم إاِل ِلٌُمَّرِ
عن ابن عباس، لوله: }والذٌن اتخذوا من دونه أولٌاء ما نعبدهم إال لٌمربونا إلى هللا  

[:" ٌمول سبحانه: لو شبت 2ٓٔ[ ولوله: }ولو شاء هللا ما أشركوا{ ]األنعام: ٖزلفى{ ]الزمر: 
 .(ٓٔ)الهدى أجمعٌن"لجمعتهم على 

 .(ٔٔ)«لالوا ما نعبدهم»، وفً لراءة عبد هللا:«ما نَْعبُُدُكمْ »فً لراءة أبً: 

                                                           

 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٖٔ(:صٓٓٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2/1٘تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕٔخرجه الطبري: ا (2)
 .ٕٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 ٕٔ٘/ٕٔ.انظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)



ٕٓ٘ 
 

ٌْنَُهْم فًِ َما ُهْم فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]الزّمر :   َ ٌَْحُكُم بَ [، أي:" إن هللا ٌفصل ٖلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
المٌامة فٌما ٌختلفون فٌه من عبادتهم، بٌن المإمنٌن المخلصٌن والمشركٌن مع هللا ؼٌره ٌوم 

 .(ٔ)"فٌجازي كبل بما ٌستحك
إن هللا ٌفصل بٌن هإالء األحزاب الذٌن اتخذوا فً الدنٌا من دون  لال الطبري:ٌمول:" 

هللا أولٌاء ٌوم المٌامة، فٌما هم فٌه ٌختلفون فً الدنٌا من عبادتهم ما كانوا ٌعبدون فٌها، بؤن 
 .(ٕ)ٌصلٌهم جمٌعا جهنم، إال من أخلص الدٌن هلل، فوحده، ولم ٌشرن به شٌبا"

أي : سٌفصل بٌن الخبلبك ٌوم معادهم ، وٌجزي كل عامل بعمله ، }  لال ابن كثٌر:" 
َت َوِلٌُّنَا ِمْن َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا ثُمَّ ٌَمُوُل ِلْلَمبلبَِكِة أََهُإالِء إٌَِّاُكْم َكانُوا ٌَْعبُُدوَن لَالُوا ُسْبَحانََن أَنْ 

 .(ٖ)["ٓٗ،  ُٔٗرُهْم بِِهْم ُمْإِمنُوَن{ ]سبؤ : ُدونِِهْم بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَ 
المعنى: أن هللا ٌحكم بٌنهم بؤنه ٌدخل المبلبكة وعٌسى الجنة، وٌدخلهم  لال الزمخشري:" 

النار مع الحجارة التً نحتوها وعبدوها من دون هللا ٌعذبهم بها حٌث ٌجعلهم وإٌاها حصب 
مشركون، وأولبن ٌعادونهم وٌلعنونهم، وهم  جهنم، واختبلفهم: أن الذٌن ٌعبدون موحدون وهم

 ٌرجون شفاعتهم وتمرٌبهم إلى هللا زلفى.
ولٌل: كان المسلمون إذا لالوا لهم: من خلك السماوات واألرض، ألروا ولالوا: هللا، فإذا 
لالوا لهم: فما لكم تعبدون األصنام؟ لالوا: ما نعبدهم إال لٌمربونا إلى هللا زلفى، فالضمٌر فً 

نَُهْم عابد إلٌهم وإلى المسلمٌن. والمعنى: أن هللا ٌحكم ٌوم المٌامة بٌن المتنازعٌن من بٌَْ 
 .(ٗ)الفرٌمٌن"
َ اَل ٌَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر{ ]الزّمر :   [، أي:" إن هللا ال ٌوفك ٖلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)"ار بآٌاته وحججهللهداٌة إلى الصراط المستمٌم من هو مفتٍر على هللا، َكفَّ 
َ ال ٌَْهِدي{ إلى الحك ودٌنه اإلسبلم، واإللرار بوحدانٌته،  لال الطبري:ٌمول:"  }إِنَّ َّللاَّ

فٌوفمه له }َمْن ُهَو َكاِذٌب{ مفتر على هللا، ٌتمول علٌه الباطل، وٌضٌؾ إلٌه ما لٌس من صفته، 
 .(ٙ)وٌزعم أن له ولدا افتراء علٌه، كفار لنعمه، جحودا لربوبٌته"

أي : ال ٌرشد إلى الهداٌة من لصده  الكذب واالفتراء على هللا ، وللبه  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)كفار ٌجحد بآٌاته وحججه وبراهٌنه "

معنى إضبلله للكافر إزاحته عن الهدى وخلك الكفر له،  :"ابن المنٌر اإلسكندريلال 
ومع ذلن فٌجوز عند أهل السنة أن ٌخلك هللا تعالى للكافر لطفا ٌإمن عنده طابعا، خبلفا للمدرٌة، 

 .(1)وؼرضنا التنبٌه على مذهب أهل الحك ال ؼٌره"
 

 المرآن
َِّخَذ َولًَدا اَلْصَطفَى ِممَّ  ُ أَْن ٌَت اُر )}لَْو أََراَد َّللاَّ ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ ({ ٗا ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاَّ

 [ٗ]الزّمر : 
 التفسٌر: 

ه هللا وتمدَّس عن أن ٌكون له ولد،  لو أراد هللا أن ٌتخذ ولًدا الختار من مخلولاته ما ٌشاء، تنزَّ
 فكل شًء له متذلل خاضع. فإنه الواحد األحد، الفرد الصمد، المهَّار الذي لهر خلمه بمدرته،

                                                           

 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2/1٘تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2/1٘تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 (.ٔ. الهامش)ٔٔٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
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ا ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ ]الزّمر :   ُ أَْن ٌَتَِّخَذ َولًَدا اَلْصَطفَى ِممَّ [، أي:" ٗلوله تعالى:}لَْو أََراَد َّللاَّ
 .(ٔ)"لو أراد هللا أن ٌتخذ ولًدا الختار من مخلولاته ما ٌشاء

ن، الختار من خلمه ما لو شاء هللا اتخاذ ولد، وال ٌنبؽً له ذل لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٕ)ٌشاء"

 .(ٖ)أي: الختار ما ٌشاء من خلمه، لو كان فاعبل" لال ابن لتٌبة:" 
وهذا شرط ال ٌلزم ولوعه وال جوازه ، بل هو محال ، وإنما لصد  لال ابن كثٌر:" 

َِّخَذ لَْهًوا التََّخْذنَاهُ ِمْن لَُدنَّا إِْن ُكنَّا  تجهٌلهم  فٌما ادعوه وزعموه ، كما لال : } لَْو أََرْدنَا أَْن نَت
ْحَمِن َولٌَد فَؤَنَا أَوَّ 2ٔفَاِعِلٌَن { ]األنبٌاء :  [ ، كل هذا 1ُٔل اْلعَابِِدٌَن { ]الزخرؾ : [} لُْل إِْن َكاَن ِللرَّ

 .(ٗ)من باب الشرط ، وٌجوز تعلٌك الشرط على المستحٌل لمصد المتكلم"
خاطبهم على لدر عمولهم وعمابدهم حٌث لالوا: المسٌح ابن هللا، وعزٌز  لال المشٌري:" 

ولد هللا فمال: لو أراد أن ٌتّخذ ولدا للتبنّى والكرامة الختار من المبلبكة الذٌن هم منّزهون عن 
 .(٘)األكل والشرب وأوصاؾ الخلك"

اال، ولم ٌتؤت لال الزمخشري:" ٌعنى: لو أراد اتخاذ الولد المتنع ولم ٌصح، لكونه مح 
إال أن ٌصطفى من خلمه بعضه وٌختصهم وٌمربهم، كما ٌختص الرجل ولده وٌمربه. ولد فعل 
ذلن بالمبلبكة فافتتنتم به وؼركم اختصاصه إٌاهم، فزعمتم أنهم أوالده، جهبل منكم به وبحمٌمته 

ما فعل من  المخالفة لحمابك األجسام واألعراض، كؤنه لال: لو أراد اتخاذ الولد لم ٌزد على
اصطفاء ما ٌشاء من خلمه وهم المبلبكة، إال أنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أوالدا، 
ثم تمادٌتم فً جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات، فكنتم كذابٌن كفارٌن متبالؽٌن فً االفتراء على 

 .(2)فً الكفر" (ٙ)هللا ومبلبكته، ؼالبٌن
  ُ اُر{ ]الزّمر : لوله تعالى:}ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاَّ ه هللا وتمدَّس عن أن ٗ اْلَواِحُد اْلمَهَّ [، أي:" تنزَّ

ٌكون له ولد، فإنه الواحد األحد، الفرد الصمد، المهَّار الذي لهر خلمه بمدرته، فكل شًء له متذلل 
 .(7)"خاضع

ٌمول: تنزٌها هلل عن أن ٌكون له ولد، وعما أضاؾ إلٌه المشركون به من  لال الطبري:" 
شركهم، هو الذي ٌَْعبده كّل شًء، ولو كان له ولد لم ٌكن له عبدا، ٌمول: فاألشٌاء كلها له ملن، 
فؤنى ٌكون له ولد، وهو الواحد الذي ال شرٌن له فً ملكه وسلطانه، والمهار لخلمه بمدرته، فكل 

 .(5)لل، ومن سطوته خاشع"شًء له متذ
أي : تعالى وتنزه وتمدس عن أن ٌكون له ولد ، فإنه الواحد األحد ،  لال ابن كثٌر:" 

الفرد الصمد ، الذي كل شًء عبد لدٌه ، فمٌر إلٌه ، وهو الؽنً عما سواه الذي لد لهر األشٌاء 
 .(ٓٔ)فدانت له وذلت وخضعت"

اُر{. وفً هذا دلٌل أن الذٌن لال الزجاج:" أي: تنزٌهاً له عن ذلن،   ُ اْلَواِحُد اْلمَهَّ }ُهَو َّللاَّ
ومن لال:  -جلَّ َّللاَّ وعزَّ عن ذلن  -اتخذوا من دونه أولٌاء لد دخل فٌهم من لال: عٌسى ابن َّللاَّ 

" ٌُْر ابن َّللاَّ  .(ٔٔ)العُز

                                                           

 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٖؼرٌب المرآن:  (ٖ)
 .2/1٘تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (٘)
 . ]المحمك[لعله: ؼالٌن« ؼالبٌن فً الكفر»لوله (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2/1٘تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
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لٌاء. ودّل لال الزمخشري:" نزه ذاته عن أن ٌكون له أحد ما نسبوا إلٌه من األوالد واألو 
على ذلن بما ٌنافٌه، وهو أنه واحد، فبل ٌجوز أن ٌكون له صاحبة، ألنه لو كانت له صاحبة 
لكانت من جنسه وال جنس له: وإذا لم ٌتؤت أن ٌكون له صاحبة لم ٌتؤت أن ٌكون له ولد، وهو 

[. و}لهار{: ؼبلب لكل شًء، ٔٓٔ: معنى لوله: }أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ{ ]األنعام 
 .(ٔ)ومن األشٌاء آلهتهم، فهو ٌؽلبهم، فكٌؾ ٌكونون له أولٌاء وشركاء؟"

 [:ٗ-ٔفوابد اآلٌات: ]
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-تمرٌر النبوة الدمحمٌة -ٔ
 تمرٌر التوحٌد. -ٕ
 بطبلن الشرن والتندٌد بالمشركٌن. -ٖ
 تمرٌر البعث والجزاء ٌوم المٌامة. -ٗ

 المرآن
ٌِْل َوسَ  ُر النََّهاَر َعلَى اللَّ ٌَْل َعلَى النََّهاِر َوٌَُكّوِ ُر اللَّ َر }َخلََك السََّماَواِت َواِْلَْرَض بِاْلَحّكِ ٌَُكّوِ خَّ

ى أاََل ُهَو اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر )  [٘({ ]الزّمر : ٘الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري ِِلََجٍل ُمَسمًّ
 التفسٌر: 

ك هللا السموات واألرض وما فٌهما بالحك، ٌجًء باللٌل وٌذهب بالنهار، وٌجًء بالنهار خل
وٌذهب باللٌل، وذلَّل الشمس والممر بانتظام لمنافع العباد، كل منهما ٌجري فً مداره إلى حٌن 

لمه، لٌام الساعة. أال إن هللا الذي فعل هذه األفعال، وأنعم على خلمه بهذه النعم هو العزٌز على خ
 الؽفار لذنوب عباده التاببٌن.

{ ]الزّمر :   [، أي:" خلك هللا السموات ٘لوله تعالى:}َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ
 .(ٕ)واألرض وما فٌهما بالحك"

ٌخبر تعالى أنه الخالك لما فً السموات واألرض ، وما بٌن ذلن من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لن المتصرؾ"األشٌاء ، وأنه مالن الم

ٌِْل{ ]الزّمر :   ُر النََّهاَر َعلَى اللَّ ٌَْل َعلَى النََّهاِر َوٌَُكّوِ ُر اللَّ [، أي:" ٌجًء ٘لوله تعالى:}ٌَُكّوِ
 .(ٗ)باللٌل وٌذهب بالنهار، وٌجًء بالنهار وٌذهب باللٌل"

ٌَْل فًِ النََّهاِر  لال الطبري:  ٌمول: ٌؽشً هذا على هذا، وهذا على هذا، كما لال: }ٌُوِلُج اللَّ
ٌْل{"  .(٘)َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ

أي : سخرهما ٌجرٌان متعالبٌن ال ٌمران، كل منهما ٌطلب اآلخر طلبا  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُ   .(ٙ)["ٗ٘هُ َحثٌِثًا { ]األعراؾ : حثٌثا ، كموله : } ٌُْؽِشً اللَّ

 .(2)ٌمول: ٌحمل اللٌل على النهار" لال ابن عباس:" 
 .(1)ٌدهور اللٌل على النهار، وٌدهور النهار على اللٌل" لال مجاهد:" 
 .(5)ٌَْؽَشى هذا هذا، وٌؽشى هذا هذا" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)ٌجًء بالنهار وٌذهب باللٌل، وٌجًء باللٌل، وٌذهب بالنهار" لال السدي:" 

                                                           

 .ٕٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .«ٌدهوره»، بلفظ:ٖٕ٘/ٕٔ، وأخرجه الطبري:22٘تفسٌر مجاهد:  (1)
 .ٖٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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حٌن ٌذهب باللٌل وٌكور النهار علٌه، وٌذهب بالنهار وٌكور اللٌل  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)علٌه"

َر الشَّْمَس َواْلمََمَر{ ]الزّمر :   [، أي:" وذلَّل الشمس والممر بانتظام ٘لوله تعالى:}َوَسخَّ
 .(ٕ)لمنافع العباد"

وسخر الشمس والممر لعباده، لٌعلموا بذلن عدد السنٌن والحساب،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)وٌعرفوا اللٌل من النهار لمصلحة معاشهم"

ى{ ]الزّمر :   [، أي:" كل منهما ٌجري فً مداره إلى ٘لوله تعالى:}ُكلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّ
 .(ٗ)حٌن لٌام الساعة"

ى( ٌعنً إلى ٌموللال الطبري: "  : }ُكّل{ ذلن ٌعنً الشمس والممر )ٌَْجِري ألَجٍل ُمَسمًّ
لٌام الساعة، وذلن إلى أن تكّور الشمس، وتنكدر النجوم. ولٌل: معنى ذلن: أن لكل واحد منهما 

 .(٘)منازل، ال تعدوه وال تمصر دونه"
 .(ٙ)أي : إلى مدة معلومة عند هللا ثم تنمضً ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" أال إن هللا الذي فعل هذه األفعال، ٘لوله تعالى:}أاََل ُهَو اْلعَِزٌُز اْلؽَفَّاُر{ ]الزّمر :  

 .(2)وأنعم على خلمه بهذه النعم هو العزٌز على خلمه، الؽفار لذنوب عباده التاببٌن"
ى خلمه هذه ٌمول تعالى ذكره: أال إن هللا الذي فعل هذه األفعال وأنعم عل لال الطبري: " 

 .(1)النعم هو العزٌز فً انتمامه ممن عاداه، الؽفار لذنوب عباده التاببٌن إلٌه منها بعفوه لهم عنها"
 .(1)عنها"

أي : مع عزته وعظمته وكبرٌابه هو ؼفار لمن عصاه ثم تاب وأناب  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)إلٌه"

 
 المرآن

 أَْزَواجٍ ٌَْخلُمُُكْم فًِ }َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها 
َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اِْلَْنعَاِم ثََمانٌَِةَ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن اَل إِلَهَ  َهاتُِكْم َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلٍك فًِ ُظلَُماٍت ثاََلٍث َذِلُكُم َّللاَّ إِالَّ ُهَو فَؤَنَّى بُُطوِن أُمَّ
 [ٙ: ({ ]الزّمر ٙتُْصَرفُوَن )

 التفسٌر: 
من آدم، وخلك منه زوجه، وخلك لكم من األنعام ثمانٌة أنواع ذكًرا  -أٌها الناس-خلمكم ربكم 

وأنثى من اإلبل والبمر والضؤن والمعز، ٌخلمكم فً بطون أمهاتكم طوًرا بعد طور من الخلك فً 
م المتفرد بالملن المتوحد ظلمات البطن، والرحم، والَمِشٌَمة، ذلكم هللا الذي خلك هذه األشٌاء، ربك

 باأللوهٌة المستحك للعبادة وحده، فكٌؾ تعدلون عن عبادته إلى عبادة ؼٌره ِمن خلمه؟
[، أي:" خلمكم ربكم ٙلوله تعالى:}َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها{ ]الزّمر :  

 .(ٓٔ)من آدم، وخلك منه زوجه" -أٌها الناس-
}َخلَمَُكْم{ أٌها الناس من آدم، ثم جعل من آدم زوحه حواء، وذلن أن هللا  الطبري:" لال 

 .(ٔٔ)خلمها من ِضلَع من أضبلعه"
                                                           

 .ٕٗ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .1٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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أي : خلمكم مع اختبلؾ أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس  لال ابن كثٌر:" 
واحدة ، وهو آدم علٌه السبلم } ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها { ، وهً حواء ، علٌهما السبلم ، كموله : } 

ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال َكثًٌِرا  ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ َوَخلَكَ 
 .(ٔ)["َٔونَِساًء { ]النساء : 

عن لتادة، لوله: "}َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{، ٌعنً آدم، ثم خلك منها زوجها حواء، خلمها  
 .(ٕ)من ِضلَع من أضبلعه"

[، أي:" وخلك لكم من ٙثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اأْلَْنعَاِم  
 .(ٖ)األنعام ثمانٌة أنواع ذكًرا وأنثى من اإلبل والبمر والضؤن والمعز"

وجعل لكم من األنعاِم ثمانٌة أزواج من اإلبل زوجٌن، ومن البمر  لال الطبري: ٌمول:" 
ؤِْن زوجٌن، ومن الضؤن اثنٌن، ومن المْعز اثنٌن، كما لال جل ث ناإه: }ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضَّ

ٌِْن{" ٌِْن َوِمَن اْلَمْعِز اثْنَ اثْنَ
(ٗ). 

أي : وخلك لكم من ظهور األنعام ثمانٌة ، أزواج وهً المذكورة فً  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْن { ]األنعام :  ٌِْن َوِمَن اْلَمْعِز اثْنَ ؤِْن اثْنَ [ ، } َوِمَن ٖٗٔسورة األنعام : } ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضَّ

ٌِْن { ]األنعام :  ٌِْن َوِمَن اْلبَمَِر اثْنَ  .(٘)["ٗٗٔاإلبِِل اثْنَ
اهد، لوله: "}ِمَن األْنعَاِم ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ{، لال: من اإلبل والبمر والضؤن عن مج 
 .(ٙ)والمعز"
من اإلبل اثنٌن، ومن البمر اثنٌن، ومن الضؤن اثنٌن، ومن المعز اثنٌن، من  لال لتادة:" 

 .(2)كّل واحد زوج"
اثنٌن، ومن اإلبل ٌعنً من المعز اثنٌن، ومن الضؤن اثنٌن، ومن البمر  لال الضحان:" 

 .(1)اثنٌن"
َهاتُِكْم َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلٍك{ ]الزّمر :   [، أي:" ٌخلمكم فً ٙلوله تعالى:}ٌَْخلُمُُكْم فًِ بُُطوِن أُمَّ

 .(5)بطون أمهاتكم طوًرا بعد طور من الخلك"
ٌبتدئ خلمكم أٌها الناس فً بطون أمهاتكم خلما من بعد خلك، وذلن  لال الطبري: ٌمول:" 

أنه ٌحدث فٌها نطفة، ثم ٌجعلها علمة، ثم مضؽة، ثم عظاما، ثم ٌكسو العظام لحما، ثم ٌُْنشبه خلما 
 .(ٓٔ)آخر، تبارن هللا وتعالى، فذلن خلمه إٌاه خلما بعد خلك"

أي : لدركم فً بطون أمهاتكم } َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلٍك { أي : ٌكون أحدكم  لال ابن كثٌر:" 
أوال نطفة ، ثم ٌكون علمة ، ثم ٌكون مضؽة ، ثم ٌخلك فٌكون لحما وعظما وعصبا وعرولا ، 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌَن { ]المإمنون :   .(ٔٔ)["ٗٔوٌنفخ فٌه الروح فٌصٌر خلما آخر ، } فَتَبَاَرَن َّللاَّ
َهاتُِكْم َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلٍك{ ]الزّمر : وفً    [، ألوال:ٙلوله تعالى:}ٌَْخلُمُُكْم فًِ بُُطوِن أُمَّ
ً ، لاله لتادةأحدها:  ً ثم لحما ، (ٔ)، ومجاهد(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)نطفة ثم علمة ثم مضؽة ثم عظاما

 .(ٖ)، والسدي(ٕ)والضحان

                                                           

 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٙ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٙ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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َهاتُِكْم َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلكٌَْخلُمُُكْم فًِ عن عكرمة، لوله:} نطفة، ثم علمة،  {، لال:بُُطوِن أُمَّ
 .(ٗ)ثم مضؽة"

 .(٘)ٌعنً بخلك بعد الخلك، علمة، ثم مضؽة، ثم عظاما" ولال عكرمة:" 
 .(ٙ)خلك نطفة، ثم علمة، ثم مضؽة" لال الضحان:" 
نطفة، ثم علمة، ثم مضؽة، ثم عظاما، ثم لحما، ثم أنبت الشعر، أطوار  لال لتادة:" 
 .(2)الخلك"

ٌكونون نطفا، ثم ٌكونون علما، ثم ٌكونون مضؽا، ثم ٌكونون عظاما، ثم  لال السدي: 
 .(1)ٌنفخ فٌهم الروح"

 .(5)خلمه"عن مجاهد، لوله: "}َخْلمًا ِمْن بَْعِد َخْلٍك{، لال: نطفة، ثم ما ٌتبعها حتى تم  
 .(ٓٔ)ٌخلمكم فً بطون أمهاتكم من بعد خلمه إٌاكم فً ظهر آدم. لاله ابن زٌدالثانً: معناه: 

 .(ٔٔ)خلماً فً ظهر األب ثم خلماً فً بطن األم ثم خلماً بعد الوضع. أفاده الماورديالثالث: 
ما من بعد ألن هللا جّل وعّز أخبر أنه ٌخلمنا خل هو المول األول، " -وهللا اعلم-والراجح 

خلك فً بطون أمهاتنا فً ظلمات ثبلث، ولم ٌخبر أنه ٌخلمنا فى بطون أمهاتنا من بعد خلمنا فً 
ظهر آدم، وذلن نحو لوله: }َولَمَْد َخلَْمنَا اإلْنَساَن ِمْن ُسبللٍَة ِمْن ِطٌٍن ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر 

 .(ٕٔ)مَةً{... اآلٌة"َمِكٌٍن ثُمَّ َخلَْمنَا النُّْطفَةَ َعلَ 
[، أي:" فً ظلمات البطن، والرحم، ٙلوله تعالى:}فًِ ُظلَُماٍت ثبََلٍث{ ]الزّمر :  

 .(ٖٔ)والَمِشٌَمة"
وروي عن  .(ٗٔ)ٌعنً: فً ظلمة البْطن، وظلمة الّرِحم، وُظْلمة الَمِشٌَمة" لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)السدي نحوه
التً هً كالؽشاوة والولاٌة على  -ٌعنً : ظلمة الرحم ، وظلمة المشٌمة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)وظلمة البطن" -الولد 
 .(2ٔ)ٌعنً: بالظلمات الثبلث: بطن أمه، والرحم، والَمِشٌمة" لال ابن عباس:" 
، (5ٔ)وروي عن مجاهد .(1ٔ)الظلمات الثبلث: البطن، والرحم، والَمِشٌمة" لال عكرمة:" 

 ذلن. ، نحو(ٕٓ)ولتادة
 .(ٔ)المشٌمة فً الرحم، والرحم فً البطن" ولال ابن زٌد:" 

                                                                                                                                                                      

 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .2ٕ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .1ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (2ٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (1ٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٓ)
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الرحم، والمشٌمة، والبطن، والمشٌمة التً تكون على الولد إذا خرج،  لال الضحان:" 
 .(ٕ)وهً من الدواب السَّلى"

ُ َربُُّكْم{ ]الزّمر :  [، أي:" ذلكم هللا الذي خلك هذه األشٌاء ٙلوله تعالى:} َذِلُكُم َّللاَّ
 .(ٖ)ربكم"

هذا الذي فعل هذه األفعال أٌها الناس هو ربكم، ال من ال ٌجلب  لال الطبري: ٌمول:"
لنفسه نفعا، وال ٌدفع عنها ضّرا، وال ٌسوق إلٌكم خٌرا، وال ٌدفع عنكم سوءا من أوثانكم 

 .(ٗ)وآلهتكم"
أي : هذا الذي خلك السموات واألرض وما بٌنهما وخلمكم وخلك آباءكم،  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)هو الرب"
 .(ٙ)[، أي:" المتفرد بالملن"ٙلوله تعالى:}لَهُ اْلُمْلُن{ ]الزّمر : 

 .(2)له الملن والتصرؾ فً جمٌع ذلن" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول جّل وعّز: لربكم أٌها الناس الذي صفته ما وصؾ لكم، ولُدرته ما  لال الطبري: "

بٌن لكم الُملن، ملن الدنٌا واآلخرة وسلطانهما ال لؽٌره، فؤما ملون الدنٌا فإنما ٌملن أحدهما شٌبا 
دون شًء، فإنما له خاص من الملن. وأما الُملن التام الذي هو الُملن باإلطبلق هللف الواحد 

 .(1)المهار"
[، أي:" المتوحد باأللوهٌة المستحك للعبادة ٙلوله تعالى:}اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو{ ]الزّمر : 

 .(5)وحده"
 .(ٓٔ)ال ٌنبؽً أن ٌكون معبود سواه، وال تصلح العبادة إال له" لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٔٔ)أي : الذي ال تنبؽً العبادة إال له وحده" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فكٌؾ تعدلون عن عبادته إلى عبادة ٙتعالى:}فَؤَنَّى تُْصَرفُوَن{ ]الزّمر : لوله  

 .(ٕٔ)ؼٌره ِمن خلمه؟"
فؤنى تصرفون أٌها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم، الذي هذه  لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٖٔ)الصفة صفته، إلى عبادة من ال ضر عنده لكم وال نفع"
 .(ٗٔ)تعبدون معه ؼٌره ؟ أٌن ٌُْذَهُب بعمولكم ؟!":" أي : فكٌؾ لال ابن كثٌر 

 .(٘ٔ)لال للمشركٌن: أنى تصرؾ عمولكم عن هذا؟" لال السدي:
 .(ٙٔ)كموله: }تُْإفَُكوَن{"" عن لتادة: }فَؤَنَّى تُْصَرفُوَن{، لال:

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .5ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2/1ٙكثٌر: تفسٌر ابن  (٘)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .12-2/1ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري::  (ٙٔ)
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ًٌّ َعْنُكْم َواَل ٌَْرَضى ِلِعبَاِدِه  َ َؼنِ اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا ٌَْرَضهُ لَُكْم َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ }إِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ َّللاَّ
ُدو ({ ]الزّمر 5ِر )ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم َمْرِجعُُكْم فٌَُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إِنَّهُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ

 :5] 
 التفسٌر: 

ًٌّ عنكم، لٌس بحاجة بربكم ولم  -أٌها الناس-إن تكفروا  تإمنوا به، ولم تتبعوا رسله، فإنه ؼن
إلٌكم، وأنتم الفمراء إلٌه، وال ٌرضى لعباده الكفر، وال ٌؤمرهم به، وإنما ٌرضى لهم شكر نعمه 
علٌهم. وال تحمل نفس إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم مصٌركم، فٌخبركم بعملكم، وٌحاسبكم علٌه. 

 تخفً الصدور.إنه علٌم بؤسرار النفوس وما 
ًٌّ َعْنُكْم{ ]الزّمر :   َ َؼنِ  -أٌها الناس-[، أي:" إن تكفروا 2لوله تعالى:}إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّللاَّ

ًٌّ عنكم، لٌس بحاجة إلٌكم، وأنتم الفمراء إلٌه"  .(ٔ)بربكم ولم تإمنوا به، ولم تتبعوا رسله، فإنه ؼن
 .(ٔ)إلٌه"

عالى : أنه  الؽنً عما سواه من المخلولات :" ٌمول تعالى مخبرا عن نفسه تلال ابن كثٌر 
ًٌّ َحِمٌٌد { ]إبراهٌم :  َ لَؽَنِ ، كما لال موسى: }إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فًِ األْرِض َجِمٌعًا فَإِنَّ َّللاَّ

1"](ٕ). 
"ٌا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر للب  وفً الصحٌح:" 

 .(ٖ)ا نمص ذلن من ملكً شٌبا"رجل منكم ، م
[، أي:" وال ٌرضى لعباده الكفر، وال 2لوله تعالى:}َواَل ٌَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر{ ]الزّمر :  

 .(ٗ)ٌؤمرهم به"
أي: عدم رضاه بكفر عباده ألجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة علٌهم  لال أبو السعود:" 

 .(٘)ال لتضرره تعالى به"
 .(ٙ)أي : ال ٌحبه وال ٌؤمر به" :"لال ابن كثٌر 
ٌعنً: أنه وإن كان ال ٌنفعه إٌمان وال ٌضره كفران إال أنه ال ٌرضى  لال الرازي:" 
 .(2)بالكفر"

ًٌّ َعْنُكْم َواَل ٌَْرَضى ِلِعبَاِدِه واختلؾ أهل التفسٌر فً   َ َؼنِ لوله تعالى:}إِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّللاَّ
 على لولٌن:[، 2اْلُكْفَر{ ]الزّمر : 

ذلن لخاص من الناس، ومعناه: إن تكفروا أٌها المشركون باهلل، فإن هللا ؼنً عنكم، أن  أحدهما: 
، (1)وال ٌرضى لعباده المإمنٌن الذٌن أخلصهم لعبادته وطاعته الكفر. وهذا لول ابن عباس

 والسدي.
لوا: ال إله إال هللا، ٌعنً الكفار الذٌن لم ٌرد هللا أن ٌطهر للوبهم، فٌمو لال ابن عباس:" 

ٌَْس لََن  ثم لال: }َوال ٌَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر{ وهم عباده المخلصون الذٌن لال فٌهم: }إِنَّ ِعبَاِدي لَ
ٌِْهْم ُسْلَطاٌن{، فؤلزمهم شهادة أن ال إله إال هللا وحببها إلٌهم" َعلَ

(5). 
 .(ٓٔ)ال ٌرضى لعباده المإمنٌن أن ٌكفروا" لال السدي:" 

                                                           

 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .( من حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه22ٕ٘صحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر أبً السعود:  (٘)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (2)
 .ٕٓٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٓٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)



ٕٖٔ 
 

ه عام لجمٌع الناس، ومعناه: أٌها الناس إن تكفروا، فإن هللا ؼنً عنكم، وال ٌرضى لكم الثانً: أن
 .(ٔ)حكاه الطبري أن تكفروا به.

والصواب من المول فً ذلن ما لال هللا جّل وعّز: إن تكفروا باهلل أٌها  لال الطبري:" 
ٌرضى لعباده الكفر، بمعنى: وال ٌرضى الكفار به، فإن هللا ؼنً عن إٌمانكم وعبادتكم إٌاه، وال 

 .(ٕ)لعباده أن ٌكفروا به، كما ٌمال: لست أحب الظلم، وإن أحببت أن ٌظلم فبلن فبلنا فٌعالب"
وإن تشكروا ربكم ٌرضى هذا [، أي:" 2لوله تعالى:}َوإِْن تَْشُكُروا ٌَْرَضهُ لَُكْم{ ]الزّمر :  

 .(ٖ)" اعتكمالشكر منكم، ألجلكم ومنفعتكم ال النتفاعه بط
 .(ٗ):" أي : ٌحبه منكم وٌزدكم من فضله"لال ابن كثٌر 
ٌمول: وإن تومنوا بربكم وتطٌعوه ٌرض شكركم له، وذلن هو إٌمانهم به  لال الطبري:" 

وطاعتهم إٌاه، فكنى عن الشكر ولم ٌُْذكر، وإنما ذكر الفعل الداّل علٌه، وذلن نظٌر لوله: }الَِّذٌَن 
بمعنى: فزادهم لول الناس لهم  لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِمانًا{،

 .(٘)ذلن إٌمانا"
أي: ٌرض الشكر ألجلكم ومنفعتكم ألنه سبب لفوزكم بسعادة الدارٌن  لال أبو السعود:" 

 .(ٙ)ال النتفاعه تعالى به وإنما لٌل لعباده ال لكم لتعمٌم الحكم وتعلٌله بكونهم عباده تعالى"
 .(2)لَُكْم{، لال: إن تطٌعوا ٌرضه لكم"عن السدّي :"}َوإِْن تَْشُكُروا ٌَْرَضهُ  
[، أي:" وال تحمل نفس إثم نفس 2لوله تعالى:}َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]الزّمر :  
 .(1)أخرى"

 .(5):" أي : ال تحمل نفس عن نفس شٌبا ، بل كل مطالب بؤمر نفسه"لال ابن كثٌر 
ٌمول: ال تؤثم آثمة إثم آثمة أخرى ؼٌرها، وال تإاخذ إال بإثم نفسها، ٌعلم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)عز وجل عباده أن على كل نفس ما جنت، وأنها ال تإاخذ بذنب ؼٌرها"
 .(ٔٔ)ال ٌإخذ أحد بذنب أحد" لال السدي:" 
بٌان لعدم سراٌة كفر الكافر إلى ؼٌره أصبل، أي: ال تحمل نفس حاملة  لال أبو السعود:" 

 .(ٕٔ)للوزر حمل نفس أخرى"
 .(ٖٔ)[، أي:" ثم إلى ربكم مصٌركم"2لوله تعالى:}ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم َمْرِجعُُكْم{ ]الزّمر :  
مان ٌمول: " ثم بعد اجتراحكم فً الدنٌا ما اجترحتم من صالح وسٌا، وإٌ لال الطبري: 

 .(ٗٔ)وكفر أٌها الناس، إلى ربكم مصٌركم من بعد وفاتكم"
 .(٘ٔ)بالبعث بعد الموت" لال أبو السعود:أي:" 
[، أي:" فٌخبركم بعملكم، وٌحاسبكم 2لوله تعالى:}فٌَُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]الزّمر :  

 .(ٔ)علٌه"

                                                           

 .ٕٓٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٙٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٗٗ/2أبً السعود: تفسٌر  (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٕٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر أبً السعود:  (٘ٔ)
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أي: ]بما[ كنتم تعملونه فً الدنٌا من أعمال الكفر واإلٌمان أي  لال أبو السعود:" 
 .(ٕ)ٌجازٌكم بذلن ثوابا وعمابا"

"ٌمول: فٌخبركم بما كنتم فً الدنٌا تعملونه من خٌر وشر، فٌجازٌكم على  لال الطبري: 
ن كل ذلن جزاءكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسًء بما ٌستحمه، ٌمول عز وجل لعباده: فاتموا أ

تلموا ربكم ولد عملتم فً الدنٌا بما ال ٌرضاه منكم فتهلكوا، فإنه ال ٌخفى علٌه عمل عامل 
 .(ٖ)منكم"

ُدوِر{ ]الزّمر :   [، أي:" إنه علٌم بؤسرار النفوس وما 2لوله تعالى:}إِنَّهُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ
 .(ٗ)تخفً الصدور"

بمضمرات الملوب فكٌؾ باألعمال الظاهرة، وهو تعلٌل  لال أبو السعود: "أي: 
 .(٘)للتنببة"

 .(ٙ):" أي : فبل تخفى علٌه خافٌة "لال ابن كثٌر 
لال الطبري: ٌمول:" إن هللا ال ٌخفى علٌه ما أضمرته صدوركم أٌها الناس مما ال  

بذلن الخبر عن  تدركه أعٌنكم، فكٌؾ بما أدركته العٌون ورأته األبصار. وإنما ٌعنً جّل وعزّ 
أنه ال ٌخفى علٌه شًء، وأنه محص على عباده أعمالهم، لٌجازٌهم بها كً ٌتموه فً سّر أمورهم 

 .(2)وعبلنٌتها"
 [:2-٘فوابد اآلٌات: ]

 بٌان آٌات هللا فً الكون وإٌرادها أدلة على التوحٌد. -ٔ
 بٌان إفضال هللا تعالى على العباد فً خلمهم ورزلهم. -ٕ
الكفر أعجب من اإلٌمان إذ أدلة اإلٌمان ال تعد كثرة وأما الكفر فبل دلٌل علٌه البتة بٌان أن  -ٖ

 ومع هذا أكثر الناس كافرون.
 بٌان ؼنى هللا تعالى عن خلمه وافتمار الخلك إلٌه. -ٗ
 بٌان عدالة هللا تعالى ٌوم المٌامة وتمرٌرها. -٘
 لهم ظاهراً وباطناً.بٌان إحاطة علم هللا بالخلك وعلمه بؤفعالهم وأحوا -ٙ

 المرآن
ًَ َما َكاَن ٌَدْ  لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ نَِس ٌِْه ثُمَّ إَِذا َخوَّ ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنٌِبًا إِلَ ٌِْه ِمْن }َوإَِذا َمسَّ اإْلِ ُعو إِلَ

ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِلِه لُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَن  ({ ]الزّمر 7لَِلٌاًل إِنََّن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر )لَْبُل َوَجعََل ّلِِلَّ
 :7] 

 التفسٌر: 
وإذا أصاب اإلنساَن ببلٌء وشدة ومرض تَذكَّر ربه، فاستؽاث به ودعاه، ثم إذا أجابه وكشؾ عنه 
ه، ومنحه نِعَمه، نسً دعاءه لربه عند حاجته إلٌه، وأشرن معه ؼٌره; لٌُضل ؼٌره عن  ضرَّ

متوعًدا: تمتع بكفرن للٌبل حتى موتن وانتهاء أجلن،  -أٌها الرسول-عته، لل له اإلٌمان باهلل وطا
 إنن من أهل النار المخلَّدٌن فٌها.

{ ]الزّمر :   ْنَساَن ُضرٌّ [، أي:" وإذا أصاب اإلنساَن ببلٌء وشدة 1لوله تعالى:}َوإَِذا َمسَّ اإْلِ
 .(1)ومرض"

                                                                                                                                                                      

 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر أبً السعود:  (ٕ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر أبً السعود:  (٘)
 .2/12تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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وإذا َمسَّ اإلنسان ببلء فً جسده من مرض، أو عاهة، أو شّدة فً  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)معٌشته، وجهد وضٌك"

{، لال: الوجع والببلء والشّدة"   .(ٕ)عن لتادة، لوله: "}َوإَِذا َمسَّ اإلْنَساَن ُضرٌّ
ٌِْه{ ]الزّمر :   لن تضرع إلى ربه فً إزالة ت [، أي:"1لوله تعالى:}َدَعا َربَّهُ ُمنٌِبًا إِلَ

 .(ٖ)"الشدة، ممببلً ؼلٌه مخبتاً مطٌعا
ٌمول: استؽاث بربه الذي خلمه من شدة ذلن، ورؼب إلٌه فً كشؾ ما  لال الطبري: " 

نزل به من شدة ذلن، تاببا إلٌه مما كان من لبل ذلن علٌه من الكفر به، وإشران اآللهة واألوثان 
 .(ٗ)به فً عبادته، راجعا إلى طاعته"

ٌِْه{، لال: مستؽٌثا به" عن لتادة، لوله:   .(٘)"}َدَعا َربَّهُ ُمنٌِبًا إِلَ
لَهُ نِْعَمةً ِمْنهُ{ ]الزّمر :   ه، 1لوله تعالى:}ثُمَّ إَِذا َخوَّ [، أي:" ثم إذا أجابه وكشؾ عنه ضرَّ

 .(ٙ)ومنحه نِعَمه"
 .(2)ٌمول: أعطاه هللا الخٌر" لال مماتل: 
 .(1)أي: أذهب الضر عنه وأنعم علٌه" لال الزجاج:" 
 .(5)ٌعنً: أؼناه وأنعم علٌه بالصحة" لال الواحدي:" 
ثم إذا منحه ربه نعمة منه، ٌعنً عافٌة، فكشؾ عنه ضّره، وأبدله بالسمم  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)صحة، وبالشدة رخاء"
 .(ٔٔ)إذا أصابته عافٌة أو خٌر" لال السدي:" 
 :(ٕٔ)كل مالن وكل شىء أعطٌته فمد خّولته، لال أبو النّجم لال أبو عبٌدة:" 

 أعطى فلم ٌبخل ولم ٌبّخل ... كوم الذّرى من خول المخّول
 :(ٖٔ)ٌرٌد هللا تبارن وتعالى: وسمعت أبا عمرو ٌمول فى بٌت زهٌر

 .(ٗٔ)هنالن إن ٌستخولوا المال ٌخولوا ... وإن ٌسبلوا ٌعطوا وإن ٌٌسروا ٌؽلوا"
ٌِْه ِمْن لَْبُل{ ]الزّمر : لوله  ًَ َما َكاَن ٌَْدُعو إِلَ [، أي:" نسً دعاءه لربه عند 1تعالى:}نَِس

 .(٘ٔ)حاجته إلٌه"
ٌمول: ترن دعاءه الذي كان ٌدعو إلى هللا من لبل أن ٌكشؾ ما كان به  لال الطبري:"

 .(ٙٔ)من ضّر"
، وجابز أن -جل وعز  -ٌمول: نسً الذعاء الذي كان ٌتضرع به إلى هللا  لال الزجاج:" 

 .(ٔ)ٌكون معناه: نسً هللا الذي كان ٌتضرع إلٌه من لبل"
                                                           

 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري  (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٙٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري  (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٔٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖٙٗ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (5)
 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري  (ٓٔ)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 ٕٙٔ/ ٖٕوالشطران مع آخرٌن فى الطبري  2ٔ -2٘من أرجوزة طوٌلة مع شرحها فى الطرابؾ األدبٌة (ٕٔ)

 .ٔٓٗ/ ٔوالخزانة  2/ ٔوالمعاهد  ٗ٘ٔوشواهد المؽنً ص  2ٖٕ/ ٘ٔوالمرطبً 
واللسان )خول( والمرطبً  5ٖٗوالسمط ص  ٙٔٔ/ ٖٕوالطبري  ٕٙوالمختارات ص  ٕٔٔدٌوانه ص (ٖٔ)

ٔ٘ /ٕٖ2.. 
 .11ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٗٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
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 .(ٕ)نسً الضر الذي كان ٌدعو هللا إلى كشفه" لال الواحدي:" 
{، ٌمول: ترن، هذا فً الكافر خاصة"  ًَ  .(ٖ)عن السدّي: "}نَِس

ِ أَْنَداًدا ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِلِه{ ]الزّمر :  وجعل هلل شركاء فً [، أي:" 1لوله تعالى:}َوَجعََل َّلِلَّ
 .(ٗ)"العبادة لٌصد عن دٌن هللا وطاعته

ٌمول: وجعل هلل أمثاال وأشباها لٌزٌل من أراد أن ٌوحد هللا وٌإمن به عن  لال الطبري:"
 .(٘)توحٌده، واإللرار به، والدخول فً اإلسبلم"

 .(ٙ)رجع إلى عبادة األوثان، لٌزل عن دٌن هللا اإلسبلم" لال الواحدي:" 
 .(2)أي: وصؾ هللا باألنداد واألشباه، }لٌضل{ عن سبٌل الحك" لال السمعانً:" 
ِ أَْنَداًدا{ ]الزّمر : وفً    [، لوالن:1لوله تعالى:}َوَجعََل َّلِلَّ

 .(1)األنداد من الرجال: ٌطٌعونهم فً معاصً هللا. لاله السديأحدهما: أن 
 .(5)أنه عبادة األوثان، فجعلها هلل أندادا فً عبادتهم إٌاها. حكاه الطبريالثانً: 

وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: عنى به أنه أطاع الشٌطان  لال الطبري:" 
فً عبادة األوثان، فحصل له األوثان أندادا، ألن ذلن فً سٌاق عتاب هللا إٌاهم له على 

 .(ٓٔ)عبادتها"
متوعًدا:  -أٌها الرسول-[، أي:" لل له 1لوله تعالى:}لُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَن لَِلٌبًل{ ]الزّمر : 

 .(ٔٔ)تمتع بكفرن للٌبل حتى موتن وانتهاء أجلن"
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لفاعل ذلن:  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٕٔ)تمتع بكفرن باهلل للٌبل إلى أن تستوفً أجلن، فتؤتٌن منٌتن، وعٌد من هللا وتََهدٌُّد "
 .(ٖٔ)فً الدنٌا إلى أجلن" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٗٔ)التهدٌد والوعٌد" -هذا لفظ أمر، ومعناه  لال الزجاج:" 

[، أي:" إنن من أهل النار المخلَّدٌن 1لوله تعالى:}إِنََّن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر{ ]الزّمر : 
 .(٘ٔ)فٌها"

 .(ٙٔ)أي: إنن من أهل النار الماكثٌن فٌها" لال الطبري:"
 .(2ٔ)أي: إن مصٌرن إلى النار" لال الواحدي:" 

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٖٙٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٙٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٙ)
 .ٓٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٕٗٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٗٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (2ٔ)
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ٌِْل َساِجًدا َولَائًِما ٌَْحَذُر اآْلِخَرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه لُْل َهْل ٌَْستَِوي ْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء اللَّ الَِّذٌَن  }أَمَّ
 [7({ ]الزّمر : 7ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن إِنََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اِْلَْلبَاِب )

 التفسٌر: 
أهذا الكافر المتمتع بكفره خٌر، أم من هو عابد لربه طابع له، ٌمضً ساعات اللٌل فً المٌام 

: هل ٌستوي الذٌن -أٌها الرسول-والسجود هلل، ٌخاؾ عذاب اآلخرة، وٌؤُمل رحمة ربه؟ لل 
ٌستوون. إنما ٌتذكر وٌعرؾ ٌعلمون ربهم ودٌنهم الحك والذٌن ال ٌعلمون شٌبًا من ذلن؟ ال 

 الفرق أصحاب العمول السلٌمة.
ٌِْل َساِجًدا َولَابًِما{ ]الزّمر :   ْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء اللَّ [، أي:" أهذا الكافر 5لوله تعالى:}أَمَّ

المتمتع بكفره خٌر، أم من هو عابد لربه طابع له، ٌمضً ساعات اللٌل فً المٌام والسجود 
 .(ٔ)هلل"

ٌِْل{، ٌعنً: ساعات اللٌل، }َساِجًدا َولَابًِما{، ٌمول: ٌمنت ساجدا  ري:"لال الطب  }آنَاَء اللَّ
 .(ٕ)أحٌانا، وأحٌانا لابما، ٌعنً: ٌطٌع، والمنوت عندنا الطاعة"

وذكر ذلن عن نافع وحمزة وفسروها ٌرٌد: ٌا «. أَمنْ  »ٌحٌى بن وثاب بالتخفٌؾ:لرأ  
 .(ٖ)من هو لانت

وجه حسن، العرب تدعو بؤلؾ، كما ٌدعون بٌا، فٌمولون: ٌا زٌد ألبل، لال الفراء:" وهو 
 :(ٗ)وأزٌد ألبل. لال الشاعر

 أبنً لبٌنى لستم بٌد ... إال ٌد لٌست لها عضد
 :(٘)ولال اآلخر

 أضمر بن ضمرة ماذا ذكر ... ت من صرمة أخذت بالمرار 
ألنه ذكر الناسً الكافر، ثم لص وهو كثٌر فً الشعر فٌكون المعنى مردودا بالدعاء كالمنسوق، 

لصة الصالح بالنداء، كما تمول فً الكبلم: فبلن ال ٌصلى وال ٌصوم فٌامن ٌصلً وٌصوم أبشر 
 .(ٙ)فهذا هو معناه. وهللا أعلم"

بتخفٌؾ المٌم، وتؤوٌله: أمن هو لانت كهذا الذي « أََمْن هو لانِتٌ :»ٌمرأ  لال الزجاج:" 
ْن{، معناه: بل أمن هو لانت كؽٌره، أي أمن هو مطٌع ذكرنا ممن جعل هلل أندادا، و كذلن }أَمَّ

 .(2)كمن هو عاص"
 [، وجوه من التفسٌر:5]الزّمر :  :}أََمْن هو لانٌِت{تفسٌر وفً 

 .(1)لراءة المرآن وطول المٌام فً الصبلة. لاله ابن عمر«: المنوت»أن  أحدها :
لال: ال أعلم المنوت إال لراءة المرآن عن ابن عمر، "أنه كان إذا ُسبل عن المنوت،  

ٌِْل َساِجًدا َولَابًِما{" ْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء اللَّ  .(5)وطول المٌام، ولرأ: }أمَّ
[، لال:"لانتٌن: ٙٔٔ}ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{ ]البمرة :  وروي عن ابن عباس، فً لوله 
 .(ٓٔ)مصلٌن"

 .(ٔٔ)وعن ابن شهاب: "الخاشع فً صبلته"

                                                           

 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٖ)
 .، واللسان فى )عبد(5ٓ/ ٕ، وشرح المفصل ٕٖٙ/ ٔهو أوس بن حجر. وانظر الكتاب (ٗ)
 .ٕٕٗ/1، والكشؾ والبٌان: ٕ٘ٙ/ٕٔالبٌت ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .2ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٕٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٗٔ/ٔ(:صٖٔٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
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مثل المجاهد فً سبٌل هللا مثل المانت »هللا صلّى هللا علٌه وسلّم:  ولال رسول
 .(ٕ)، أّي: المصلًّ(ٔ)«الصابم

[. وهذا ٕٙ-/ الرومٙٔٔالطاعة، ومنه لوله: }ُكلٌّ لَهُ لَانِتُون{ ]البمرة : «: المنوت»الثانً: أن 
 .(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)لول ابن عباس

 .(1)والماوردي، (2) حكاه الثعلبًالداعً لربه.  «:المانت»الثالث : أن 
: هو الطاعة واالستكانة إلى هللا، لحدٌث ولد روي «المنوت»أن  -وهللا أعلم-والراجح

عن أبً سعٌد الخدري ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "كل حرؾ من المرآن ٌذكر فٌه المنوت فهو 
 .(5)الطاعة"

 :(ٓٔ)فً كبلم العرب على ثبلثة وجوه من المعانً «المنوت»و
طول »أحدها: أنه من: المٌام. ولد سبل رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم أّي الّصبلة أفضل؟ لال: 

 .(ٕٔ) . ٌرٌد: طول المٌام(ٔٔ)«المنوت
 .(ٖٔ)المطٌع"الثانً: أنه من: الطاعة. ودلٌله لول عكرمة فً لوله: }ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{، "المانت: 

المانت الممٌم على الطاعة، ودعاء المنوت الدعاء فً المٌام، فالمانت المابم  لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)بما ٌجب علٌه من أمر هللا"

 .(٘ٔ)الثالث:أنه: الكؾ عن الكبلم واإلمسان عنه
 .(ٙٔ)من المنوت طول الركوع، وؼّض البصر. لاله مجاهدالرابع: 
وكان العلماء إذا ولفوا فً الصبلة ؼّضوا أبصارهم وخضعوا، ولم ٌلتفتوا  لال النحاس:" 

فً صبلتهم، ولم ٌعبثوا، ولم ٌذكروا شٌبا من أمر الدنٌا إاّل ناسٌن، ]و[أصل هذا أن المنوت 
الطاعة، وكل ما لٌل فٌه فهو طاعة هللا جّل وعّز وهذه األشٌاء كلّها داخلة فً الطاعة وما هو 

ًّ ثوب حلك »لال نافع: أكثر منها، كما ولال لً ابن عمر: لم فصّل فممت أصلًّ وكان عل
فدعانً فمال لً: أرأٌت لو وّجهتن فً حاجة وراء الجدار أكنت تمضً هكذا، فملت: ال كنت 

 .(1ٔ)"(2ٔ)«أتزٌّن، لال: فاهلل أحّك أن ٌتزٌّن له
ٌِْل{ ]الزّمر : وفً   لوالن: [،5لوله تعالى:}آنَاَء اللَّ

                                                           

 .2ٕ٘/ ٘، ومجمع الزوابد: 1ٖٗ/ ٕأحمد: (مسند ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ(، و)1٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .2ٔٔ/٘النكت والعٌون: انظر:  (1)
 (.2٘/ٖ، والمسند )1ٗٙ/ٕ(:ص5ٕٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
، 5ٕٕ/ٕ(:ص12ٖ، والترمذي)ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٔٔ، ومسند اإلمام أحمد)ٕٓ٘/ٔ(:ص2٘ٙ( صحٌح مسلم)ٔٔ)

 .ٙ٘ٗ/ٔ(:صٕٔٗٔ، وابن ماجة)1٘/٘(:صٕٕٙ٘والنسابً)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 51ٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٗٙ/ٔالثعلبً:(انظر:  تفسٌر ٕٔ)
 . بنحوه.1ٖ٘/ٕ(:ص1٘ٙٔ، ورواه الطبري)1ٖٗ/ ٔ(أخرجه أبو عبٌد فً: "ؼرٌب الحدٌث" ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
 .5ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .٘/ٗحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن:  (ٙٔ)
عمر بن نافع، عن أبٌه، عن ابن عمر لال: لال عمر بن نافع: ال  . :2ٕٔ/2(:ص2ٕٓٙعحم االوسط)والم (2ٔ)

إذا صلى أحدكم فلٌصل فً ثوبٌن، فإن لم ٌكن علٌه إال ثوب فلٌؤتزر به، ثم لٌصل، »أعلمه إال عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
 .«وال تشتملوا اشتمال الٌهود، فإن هللا أحك أن ٌتزٌن له

 .٘/ٗإعراب المرآن:  (1ٔ)
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، وابن (ٗ)-فً رواٌة-، والسدي(ٖ)، والربٌع(ٕ)، ولتادة(ٔ)ساعات اللٌل، لاله الحسنأحدهما : 
 :(2)، ومنه لول المتنخل الهذلً(ٙ)،  وأبً عبٌدة(٘)جرٌج

ٌُْل ٌَْنتَِعلُ  تُهُ         فًِ ُكّلِ إِْنًٍ حَذاه اللَّ  ُحْلٌو َوُمرٌّ َكعَْطِؾ الِمْدحِ ِمرَّ
ْن ُهوَ و  ٌِْل{، أوله، وأوسطه، وآخره" عن لتادة، لوله: "}أمَّ  .(1)لَانٌِت آنَاَء اللَّ

 . (ٓٔ)-فً رواٌة أخرى-، والسدي(5)الثانً : جوؾ اللٌل، وهو لول ابن عباس
[، أي:" ٌخاؾ عذاب اآلخرة، 5لوله تعالى:}ٌَْحذَُر اآْلِخَرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه{ ]الزّمر :  

 .(ٔٔ)وٌؤُمل رحمة ربه"
 .(ٕٔ)}ٌَْحَذُر اآلخرة{ ٌعنً عذاب جهنَّم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖٔ)لال ابن عباس: "ٌحذر عذاب اآلخرة" 
أي : فً حال عبادته خابؾ راج، وال بد فً العبادة من هذا وهذا ، وأن  لال ابن كثٌر:" 

ٌكون الخوؾ فً مدة الحٌاة هو الؽالب ; ولهذا لال : } ٌَْحَذُر اآلِخَرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه { ، فإذا 
 .(ٗٔ)كان عند االحتضار فلٌكن الرجاء هو الؽالب علٌه"

أنس لال : "دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على رجل وهو فً الموت ، فمال له : "كٌؾ  عن 
تجدن؟" لال : أرجو وأخاؾ. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال ٌجتمعان فً للب عبد فً مثل هذا 

 .(٘ٔ)الموطن إال أعطاه هللا عز وجل الذي ٌرجو ، وأمنه الذي ٌخافه"
ٌحٌى البكاء:" أنه سمع ابن عمر لرأ: }أمن هو لانت آناء اتم بسنده عن أخرج ابن أبً ح 

اللٌل ساجدا ولابما ٌحذر اآلخرة وٌرجوا رحمة ربه{، لال ابن عمر: ذان عثمان بن عفان 
رضً هللا عنه. وإنما لال ابن عمر ذلن، لكثرة صبلة أمٌر المإمنٌن عثمان باللٌل ولراءته حتى 

 :(ٙٔ)ركعة، كما روى ذلن أبو عبٌدة، عنه رضً هللا عنه ولال الشاعرإنه ربما لرأ المرآن فً 
وا بؤْشَمَط ُعنواُن السُُّجوِد بِِه... ٌُمَطَّع اللٌَل تَْسبٌحا ولُرآنا  .(2ٔ)"َضحُّ

                                                           

 . 1ٔٗ/ٔ. النكت والعٌون:2ٖ5/ٖ(:صٖٔٓٗانظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص1ٖٖانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 ، واللسان " أنى ". ٕٙٓ:  ٕ، وسٌرة ابن هشام  ٕٓٔ:  ٔ، ومجاز المرآن  ٖ٘:  ٕ( دٌوان الهذلٌٌن (2)
 .1ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٔٗ/ٔ(:ص1ٖٓانظر: تفسٌر ابن المنذر) (5)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٖٖ٘التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (ٕٔ)
 .5ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٖ25ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2/11تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
( ٕٔٙٗ( وسنن ابن ماجه برلم )51ٖ( وسنن الترمذي برلم )1ٖٙٔالمنتخب لعبد بن حمٌد برلم )(٘ٔ)

 .(5ٓٔٓٔوالنسابً فً السنن الكبرى برلم )
والبٌان  51وااللتضاب  ٕٔٔ/ 5ٔ، 1ٙٔ/ 2ٔواللسان  ٌٓٔٗروى لحسان بن ثابت كما فً دٌوانه (ٙٔ)

طبع المعارؾ ونسب إلى أوس بن  52/ ٔوهو ؼٌر منسوب فً تفسٌر الطبري  ٕٕٙ/ ٖ، ٕٕٓ/ ٔوالتبٌٌن 
ثٌر بن عبد هللا عن ابن السٌرافً أنه لك 2ٔ/ ٗمؽراء، ونمل العٌنً فً المماصد النحوٌة بهامش الخزانة 

عن ابن ٌعٌش أنه لكثٌر هذا، ولٌل  1ٔٔ/ ٗالنهشلً، المعروؾ بابن الؽرٌرة. ونمل البؽدادي فً الخزانة 
لحسان. ومعنى ضحوا: أي ذبحوه كاألضحٌة. لال ابن بري: أي جعلوه بدل األضحٌة، كؤنهم لتلوه فً أٌام لحوم 

ذي الحجة، سنة خمس وثبلثٌن من الهجرة.  األضاحً، وذلن ٌوم الجمعة لثمان عشرة لٌلة خلت من
 .: بٌاض الشعر من الرأس ٌخالط سواده-بالتحرٌن -«الشمط»و
 .5ٕٖٗ-1ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٖ21ٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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عن تمٌم الداري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من لرأ بمابة آٌة فً لٌلة كتب له لنوت  
 .(ٔ)لٌلة"

-[، أي:" لل 5تعالى:}لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الزّمر : لوله  
: هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون ربهم ودٌنهم الحك والذٌن ال ٌعلمون شٌبًا من ذلن؟ ال -أٌها الرسول

 .(ٕ)ٌستوون"
لل ٌا دمحم لمومن: هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون ما لهم فً طاعتهم  لال الطبري:ٌمول:" 

لربهم من الثواب، وما علٌهم فً معصٌتهم إٌاه من التبعات، والذٌن ال ٌعلمون ذلن، فهم 
ٌخبطون فً عشواء، ال ٌرجون بحسن أعمالهم خٌرا، وال ٌخافون بسٌبها شرا؟ ٌمول: ما هذان 

 .(ٖ)بمتساوٌٌن"
 .(ٗ)ٌستوي العالم والجاهل، وكذلن ال ٌَْستَوي الُمطٌُع والعَاِصً" أي: ال لال الزجاج:" 
أي : هل ٌستوي هذا والذي لبله ممن جعل هلل أندادا لٌضل عن سبٌله  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)؟!"
:"}َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{، لال:  -رضً هللا عنه-عن أبً جعفر 

 .(ٙ)الذٌن ٌعلمون، وعدونا الذٌن ال ٌعلمون"نحن 
العلم: الكتاب وااللتداء، ال الخواطر المذمومة، وكل علم ال ٌطلبه العبد من  لال سهل:" 

 .(2)موضع االلتداء صار وباالً علٌه ألنه ٌّدعً به"
إنما ٌعتبر وٌتعظ أصحاب  [، أي:"5لوله تعالى:}إِنََّما ٌَتََذكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]الزّمر :  

 .(1)"العمول السلٌمة
إنما ٌعتبر حجج هللا، فٌتعظ، وٌتفكر فٌها، وٌتدبرها أهل العمول  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)والحجى، ال أهل الجهل والنمص فً العمول"
 .(ٓٔ)أي : إنما ٌعلم الفرق بٌن هذا وهذا من له لب وهو العمل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)}أولُوا األْلبَاِب{: ذوو العمول، وواحد األلباب: لب، وهً العمول" لال الزجاج:" 

 [:5-1فوابد اآلٌتٌن:]
 تمرٌر التوحٌد وإبطال الشرن والتندٌد. -ٔ
الكشؾ عن داخلٌة اإلنسان لبل أن ٌإمن وٌُسلم وهو أنه إنسان متنالض ال خٌر فٌه وال رشد  -ٕ

 والتوحٌد.له، فبل ٌرشد وال ٌكمل إال باإلٌمان 
 بشرى الضالٌن عن سبٌل هللا المضلٌن عنه بالنار. -ٖ
ممارنة بٌن المانت المطٌع، والعاصً المضل المبٌن، وبٌن العالم والجاهل، وتمرٌر أفضلٌة  -ٗ

 المإمن المطٌع على الكافر العاصً. وأفضلٌة العالم باهلل وبمحابه ومكارهه والجاهل بذلن.
 مله بعلمه ولوال العمل بالعلم الستوٌا فً الخسة واالنحطاط.فضل العالم على الجاهل لع -٘

 ولد ذكر الفخر الرازي لآلٌة الثانٌة، مجموعة من الفوابد:  

                                                           

 .(ٖ٘٘ٓٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )ٖٓٔ/ٗالمسند )(ٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٗ/ٗلمرآن: معانً ا (ٗ)
 .2/15تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٔتفسٌر التستري:  (2)
 .ٙٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (1)
 .5ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري : (5)
 .2/15تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

"أولها: أنه بدأ فٌها بذكر العمل وختم فٌها بذكر العلم، أما العمل فكونه لانتا ساجدا لابما، وأما 
لمون{، وهذا ٌدل على أن كمال اإلنسان العلم فموله: }هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌع

 محصور فً هذٌن الممصودٌن، فالعمل هو البداٌة والعلم والمكاشفة هو النهاٌة.
الفابدة الثانً: أنه تعالى نبه على أن االنتفاع بالعمل إنما ٌحصل إذا كان اإلنسان مواظبا علٌه، 

طاعات، وذلن ٌدل على أن عبارة عن كون الرجل لابما بما ٌجب علٌه من ال« المنوت»فإن 
العمل إنما ٌفٌد إذا واظب علٌه اإلنسان، ولوله: }ساجدا ولابما{، إشارة إلى أصناؾ األعمال 
ولوله: }ٌحذر اآلخرة وٌرجوا رحمة ربه{، إشارة إلى أن اإلنسان عند المواظبة ٌنكشؾ له فً 

وهو لوله: }وٌرجوا رحمة األول ممام المهر وهو لوله: }ٌحذر اآلخرة{، ثم بعده ممام الرحمة، 
ربه{، ثم ٌحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بموله: }هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال 

 ٌعلمون{.
الفابدة الثالثة: أنه لال فً ممام الخوؾ: }ٌحذر اآلخرة{، فما أضاؾ الحذر إلى نفسه، وفً ممام 

 .(ٔ)ل وألٌك بحضرة هللا تعالى"الرجاء أضافه إلى نفسه، وهذا ٌدل على أن جانب الرجاء أكم
 المرآن

ِ وَ  ْنٌَا َحَسنَةٌ َوأَْرُض َّللاَّ اِسعَةٌ إِنََّما }لُْل ٌَاِعبَاِد الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َربَُّكْم ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه الدُّ
ٌِْر ِحَساٍب ) ابُِروَن أَْجَرُهْم بِؽَ  [ٓٔ({ ]الزّمر : ٌَُٓٔوفَّى الصَّ

 التفسٌر: 
لعبادي المإمنٌن باهلل ورسوله: اتموا ربكم بطاعته واجتناب معصٌته. للذٌن  -أٌها النبً-لل 

أحسنوا فً هذه الدٌنا بعبادة ربهم وطاعته حسنة فً اآلخرة، وهً الجنة، وحسنة فً الدنٌا من 
، صحة ورزق ونصر وؼٌر ذلن. وأرض هللا واسعة، فهاِجروا فٌها إلى حٌث تعبدون ربكم
 وتتمكنون من إلامة دٌنكم. إنما ٌُعَطى الصابرون ثوابهم فً اآلخرة بؽٌر حّد وال عّد وال ممدار.

 -أٌها النبً-[، أي:" لل ٓٔلوله تعالى:}لُْل ٌَاِعبَاِد الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َربَُّكْم{ ]الزّمر :  
 .(ٕ)ته"لعبادي المإمنٌن باهلل ورسوله: اتموا ربكم بطاعته واجتناب معصٌ

[، أي:" للذٌن أحسنوا فً ٓٔلوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه الدُّْنٌَا َحَسنَةٌ{ ]الزّمر :  
هذه الدٌنا بعبادة ربهم وطاعته حسنة فً اآلخرة، وهً الجنة، وحسنة فً الدنٌا من صحة ورزق 

 .(ٖ)ونصر وؼٌر ذلن"
 [، وجهان:ًٓٔ َهِذِه الدُّْنٌَا َحَسنَةٌ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فِ وفً  

 .(ٗ)العافٌة والصحة. لاله السدي«: الحسنة»أحدهما: أن 
 .(٘)الثانً: أنها: الجنة. حكاه الطبري

 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : لمن أحسن العمل فً هذه الدنٌا حسنة فً دنٌاهم وأخراهم" 
  ِ [، أي:" وأرض هللا واسعة، فهاِجروا فٌها َٓٔواِسعَةٌ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوأَْرُض َّللاَّ

 .(2)إلى حٌث تعبدون ربكم، وتتمكنون من إلامة دٌنكم"
ِ َواِسعَةٌ{ ]الزّمر : وفً    [، لوالن:ٓٔلوله تعالى:}َوأَْرُض َّللاَّ

 .(1)أحدهما: أنه ٌراد بها أرض الجنة. حكاه النحاس
. وهذا واسعة فهاجروا فٌها وال تمٌموا مع من ٌعمل بالمعاصً الثانً: أن معناه: أن أرض هللا

 .(ٔ)معنى لول مجاهد

                                                           

 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕٙمفاتٌح الؽٌب:  (ٔ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/15تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٙ/ٗانظر: إعراب المرآن:  (1)
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 .(ٕ)لال مجاهد:" فهاجروا واعتزلوا األوثان" 
وأرض هللا فسٌحة واسعة، فهاجروا من أرض الشرن إلى دار  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)اإلسبلم"
ِلَمن كان ٌعبد األصنام. َوأََمرنا بالمهاجرة عن  -ههنا–ذكر سعة األرض  لال الزجاج:" 

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها{ ]النساء :  البَلَِد الذي ٌَُكَرهُ فٌه على عبادتها، كما لال: }أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ
52"](ٗ). 

ابُِروَن أَْجَرُهْم   ٌِْر ِحَساٍب{ ]الزّمر : لوله تعالى:}إِنََّما ٌَُوفَّى الصَّ [، أي:" إنما ٌُعَطى ٓٔبِؽَ
 .(٘)الصابرون ثوابهم فً اآلخرة بؽٌر حّد وال عّد وال ممدار"

إنما ٌعطً هللا أهل الصبر على ما لموا فٌه فً الدنٌا أجرهم فً  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)اآلخرة بؽٌر حساب، ٌمول: ثوابهم بؽٌر حساب"

لوله: }إنما ٌوفى الصابرون أجرهم بؽٌر حساب{، لال: "هو لال مالن بن أنس فً  
 .(2)الصبر على فجابع الدنٌا وأحزانها"

ٌود أهل الببلء ٌوم المٌامة أن أجسادهم كانت فً الدنٌا تمرض »عن مسروق، لال:  
 .(1)«بالممارٌض

المٌامة أن جلودهم كانت عن جابر، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌود أهل العافٌة ٌوم  
 .(5)لرضت بالممارٌض مما ٌرون من ثواب أهل الببلء"

لال لتادة:" حدثنً أنس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:" تنصب الموازٌن فٌإتى بؤهل الصدلة  
فٌوفون أجورهم بالموازٌن وكذلن الصبلة والحج وٌإتى بؤهل الببلء فبل ٌنصب لهم مٌزان وال 

دٌوان وٌصب علٌهم األجر بؽٌر حساب لال هللا تعالى:" إنما ٌوفى الصابرون أجرهم  ٌنشر لهم
بؽٌر حساب" حتى ٌتمنى أهل العافٌة فً الدنٌا أن أجسادهم تمرض بالممارٌض مما ٌذهب به 

 .(ٓٔ)أهل الببلء من الفضل"
ٌِْر ِحَساوفً   ابُِروَن أَْجَرُهْم بِؽَ [، وجوه من ٍٓٔب{ ]الزّمر : لوله تعالى:}إِنََّما ٌَُوفَّى الصَّ
 التفسٌر:

 .(ٔٔ)أحدها : ٌعنً: بؽٌر َمّنٍ علٌهم وال متابعة ، حكاه الماوردي عن السدي
 .(ٕٔ)الثانً : ال ٌحسب لهم ثواب عملهم فمط ولكن ٌزدادون على ذلن ، لاله ابن جرٌج

 .(ٖٔ)الثالث : بؽٌر تمدٌر، فبل ٌعطونه ممدراً لكن جزافاً. وهذا معنى لول لتادة
 .(ٗٔ)ال وهللا ما ُهناكم مكٌال وال مٌزان" لال لتادة:" 
وال شن أن كل من سلم فٌما أصابه، وترن ما نهً عنه، فبل ممدار  لال المرطبً:" 
 .(٘ٔ)ألجرهم"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .5٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔٗ/٘ٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر:  (2)
 .ٖٗٗ/ٕ(:ص1ٕ5ٓٔمسند ابن أبً شٌبة) (1)
 .(55ٕٔ، وفً "الشعب" )2ٖ٘/ٖالبٌهمً فً "السنن" أخرجه  (5)
 .ٕٔٗ/٘ٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .5ٔٔ/٘والعٌون: انظر: النكت  (ٔٔ)
 ، دون نسبة.ٙ/ٗ. وحكاه النحاس فً اعراب المرآن: 5ٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (٘ٔ)
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 :(ٕ). ومنه لول الراجز(ٔ)الرابع : واسعاً بؽٌر تضٌٌك. حكاه الماوردي
ٌَْت ببل حسابه * ُسْمٌَا َمِلٌِن  بَابَه * لتلتنً بالدل والخبلبةٌا جمل أُْسِم  َحَسِن الّرِ

ً إال أجر  -كرم هللا وجهه-وحكً عن علً  لال : "كل أجر ٌكال كٌبلً وٌوزن وزنا
 .(ٖ)الصابرٌن فإنه ٌحثى حثواً"

 .(ٗ)بؽٌر متابعة وال مطالبة كما تمع المطالبة بنعم الدنٌا. حكاه النحاسالخامس: 
 .(٘)عن السديالسادس: معناه: الجنة. رواه أسباط 

عن ابن عمر لال: "لما نزلت مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت  
َ لَْرًضا َحَسنًا  سبع سنابل فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رب زد أمتً، فنزلت: }َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

ابُِروَن  [، لال: رب زد أمتً، فنزل:ٕ٘ٗ: فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرة{ ]البمرة  }إِنََّما ٌَُوفَّى الصَّ
ٌِْر ِحَساب{ ]الزمر :   .(ٙ)"[ ٓٔأَْجَرُهْم بِؽَ

 
 المرآن

ٌَن ) َ ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ َل اْلُمْسِلِمٌَن )ٔٔ}لُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ ({ ٕٔ( َوأُِمْرُت ِِلَْن أَُكوَن أَوَّ
 [ٕٔ-ٔٔ ]الزّمر :
 التفسٌر: 

للناس: إن هللا أمرنً ومن تبعنً بإخبلص العبادة له وحده دون سواه،  -أٌها الرسول-لل 
وأمرنً بؤن أكون أول من أسلم من أمتً، فخضع له بالتوحٌد، وأخلص له العبادة، وبرئ ِمن 

 كل ما دونه من اآللهة.
ٌَن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}لُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد   َ ُمْخِلًصا لَهُ الّدِ أٌها -[، أي:" لل َّٔٔللاَّ
 .(2)للناس: إن هللا أمرنً ومن تبعنً بإخبلص العبادة له وحده دون سواه" -الرسول
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشركً  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

مفردا له الطاعة، دون كّل ما تدعون من دونه من اآللهة  لومن: إن هللا أمرنً أن أعبده
 .(1)واألنداد"
 .(5)لال ابن كثٌر:" أي : إنما أمرت بإخبلص العبادة هلل وحده ال شرٌن له" 
أمر هللا تعالى نبٌه فً هذه اآلٌة بؤن ٌصدع للكفار فٌما أمر به من  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)عبادة ربه"
سر بٌن هللا تعالى وبٌن العبد، ال ٌعلمه ملن فٌكتبه، وال شٌطان ولال الجنٌد: "اإلخبلص  

 .(ٔٔ)فٌفسده وال هوى ٌمٌله"

                                                           

 .5ٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
)حسب(، ولال: وأورد الجوهري الرجز: ٌا  1ٙ٘/ ٕالعرب" الرجز لمنظور بن َمْرثَد األسدي، فً "لسان (ٕ)

. "المعجم 5ٔٗ/ ٔ، "تاج العروس" ٕٙ/ ُٔجْمل أسماِن، وصواب إنشاده: ٌا ُجْمل أُْسِمٌت، و"التنبٌه واإلٌضاح" 
بابة: المٌام على الشًء بإصبلحه وتربٌته، والِخبلبة: أن تخلب األمة للب الرجل بؤلطؾ ٔ٘/ 5المفصل"  . والّرِ

 .المول وأعذبه
كل أجر ٌكال كٌبل وٌوزن وزنا إال  :"ٕٔٗ/٘ٔ. وفً تفسٌر المرطبً: 5ٔٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖ)

 الصوم فإنه ٌحثى حثوا وٌؽرؾ ؼرفا".
 .ٙ/ٗانظر: إعراب المرآن:  (ٗ)
 .2ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٔٙٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري  (1)
 .2/15تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٓٔ)
 .5٘ٗ/ٔٔ، واللباب: ٖٔٔ/ٕالؽنٌة لطالبً طرٌك الحك عز وجل، عبدالمادر الجٌبلنً: (ٔٔ)
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وسبل سهل بن عبد هللا: "أّي شًء أشد على النفس؟ فمال: اإلخبلص، ألنه لٌس لها منه  
 .(ٔ)نصٌب"
َل اْلُمْسِلِمٌَن{ ]الزّمر :   :" وأمرنً بؤن أكون [، أئٕلوله تعالى:}َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ

أول من أسلم من أمتً، فخضع له بالتوحٌد، وأخلص له العبادة، وبرئ ِمن كل ما دونه من 
 .(ٕ)اآللهة"

ل من أسلم  لال الطبري:"  ٌمول: وأمرنً ربً جل ثناإه بذلن، ألن أكون بفعل ذلن أوَّ
 .(ٖ)منكم، فخضع له بالتوحٌد، وأخلص له العبادة، وبريء من كل ما دونه من اآللهة"

 .(ٗ)أي: أول المسلمٌن من لرٌش" لال السمعانً:" 
إلخبلص له أى: ممدمهم وسابمهم فً الدنٌا واآلخرة. والمعنى: أّن ا لال الزمخشري:" 

 .(٘)السبمة فً الدٌن، فمن أخلص كان سابما"
معناه: وأمرت بهذا الذي ذكرت لكً أكون أول من أسلم من أهل  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)عصري وزمنً، فهذه نعمة من هللا علٌه وتنبٌه منه"
 

 المرآن
ٌُْت َربًِّ َعَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم )  [ٖٔ]الزّمر : ({ ٖٔ}لُْل إِنًِّ أََخاُؾ إِْن َعَص

 التفسٌر: 
للناس: إنً أخاؾ إن عصٌت ربً فٌما أمرنً به من عبادته واإلخبلص فً  -أٌها الرسول-لل 

 طاعته عذاب ٌوم المٌامة، ذلن الٌوم الذي ٌعظم هوله.
إن عصٌت ربً فٌما أمرنً -ٌمول تعالى ذكره: لال ٌا دمحم لهم إنً أخاؾ  لال الطبري:" 

عذاب ٌوم المٌامة، ذلن هو الٌوم الذي ٌعظم -ه الطاعة، ومفرده بالربوبٌةبه من عبادته، مخلصا ل
 .(2)هوله"

ٌُْت َربًِّ   لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى : لل ٌا دمحم وأنت رسول هللا : } إِنًِّ أََخاُؾ إِْن َعَص
األولى  َعَذاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم { ، وهو ٌوم المٌامة. وهذا َشْرط ، ومعناه التعرٌض بؽٌره بطرٌك

 .(1)واألحرى"
فإن عصٌت ربى بمخالفة الدلٌلٌن:]العمل والوحى[، استوجبت عذابه  لال الزمخشري:" 

 .(5)"فبل أعصٌه وال أتابع أمركم، وذلن حٌن دعوه إلى دٌن آبابه
ٌُْت{، فعل معلك بشرط وهو: العصٌان، ولد علم أنه  لال ابن عطٌة:"  }أَخاُؾ إِْن َعَص

 .(ٓٔ)علٌه السبلم معصوم منه، ولكنه خطاب لؤلمة ٌعمهم حكمه وٌحفهم وعٌده"
 

 المرآن
َ أَْعبُُد ُمْخِلًصا لَهُ ِدٌنًِ ) لَِّذٌَن َخِسُروا ( فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه لُْل إِنَّ اْلَخاِسِرٌَن اٗٔ}لُِل َّللاَّ

 [٘ٔ-ٗٔ({ ]الزّمر : ٘ٔأَْنفَُسُهْم َوأَْهِلٌِهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أاََل َذِلَن ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌُِن )
 التفسٌر: 

                                                           

 .ٖٔٔ/ٕالؽنٌة لطالبً طرٌك الحك عز وجل، عبدالمادر الجٌبلنً: (ٔ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري  (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .1ٔٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٕٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٙ)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري  (2)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٔٔ/ٗالكشاؾ:  (5)
 .ٕٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٓٔ)
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-: إنً أعبد هللا وحده ال شرٌن له مخلًصا له عبادتً وطاعتً، فاعبدوا أنتم -أٌها الرسول-لل 
هللا من األوثان واألصنام وؼٌر ذلن من مخلولاته، فبل  ما شبتم من دون -أٌها المشركون

هم الذٌن خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم  -حمًا -: إن الخاسرٌن-أٌها الرسول-ٌضرنً ذلن شٌبًا، لل 
المٌامة، وذلن بإؼوابهم فً الدنٌا وإضبللهم عن اإلٌمان. أال إن خسران هإالء المشركٌن أنفسهم 

 ران البٌِّن الواضح.وأهلٌهم ٌوم المٌامة هو الخس
َ أَْعبُُد ُمْخِلًصا لَهُ ِدٌنًِ{ ]الزّمر :   : إنً -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٗٔلوله تعالى:}لُِل َّللاَّ

 .(ٔ)أعبد هللا وحده ال شرٌن له مخلًصا له عبادتً وطاعتً"
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشركً  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

لومن: هللا أعبد مخلصا، مفردا له طاعتً وعبادتً، ال أجعل له فً ذلن شرٌكا، ولكنً أفرده 
 .(ٕ)باأللوهة، وأبرأ مما سواه من األنداد واآللهة"

َ أَْعبُُد{ تؤكٌد للمعن لال ابن عطٌة:"  ى األول وإعبلم بامتثاله كله لؤلمر، وهذا كله نزل }َّللاَّ
 .(ٖ)لبل المتال ألنها موادعات"

أٌها -[، أي:" فاعبدوا أنتم ٘ٔلوله تعالى:}فَاْعبُُدوا َما ِشبْتُْم ِمْن ُدونِِه{ ]الزّمر :  
ما شبتم من دون هللا من األوثان واألصنام وؼٌر ذلن من مخلولاته، فبل ٌضرنً  -المشركون

 .(ٗ)شٌبًا"ذلن 
فاعبدوا أنتم أٌها الموم ما شبتم من األوثان واألصنام، وؼٌر ذلن مما  لال الطبري:أي: " 

 .(٘)تعبدون من سابر خلمه، فستعلمون وبال عالبة عبادتكم ذلن إذا لمٌتم ربكم"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" وهذا أٌضا تهدٌد وتَبَّر منهم" 
المراد بهذا األمر الوارد على وجه التخٌٌر: المبالؽة فً الخذالن  لال الزمخشري:" 

 .(2)"والتخلٌة، على ما حممت فٌه المول مرتٌن
صٌؽة أمر على جهة التهدٌد كنحو لوله: }اْعَملُوا ما ِشبْتُْم{ ]فصلت:  لال ابن عطٌة:" 

 .(1)[ ، وهذا كثٌر"1[، ولوله: }تََمتَّْع بُِكْفِرَن{ ]الزمر: ٓٗ
[، ٘ٔله تعالى:}لُْل إِنَّ اْلَخاِسِرٌَن الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِلٌِهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]الزّمر : لو  

هم الذٌن خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة، وذلن  -حمًا -: إن الخاسرٌن-أٌها الرسول-أي:" لل 
 .(5)بإؼوابهم فً الدنٌا وإضبللهم عن اإلٌمان"

ٌمول تعالى ذكره: لل ٌا دمحم لهم: إن الهالكٌن الذٌن َؼبَنوا أنفسهم،  الطبري:أي: "لال  
وهلكت بعذاب هللا أهلوهم مع أنفسهم، فلم ٌكن لهم إذ دخلوا النار فٌها أهل، ولد كان لهم فً 

 .(ٓٔ)الدنٌا أهلون"
َسُهْم َوأَْهِلٌِهْم ٌَْوَم لال ابن كثٌر:" أي : إنما الخاسرون كل الخسران }الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفُ  

اْلِمٌَاَمِة { أي : تفارلوا فبل التماء لهم أبدا، سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة ولد ذهبوا هم إلى النار ، 
 .(ٔٔ)أو أن الجمٌع أسكنوا النار ، ولكن ال اجتماع لهم وال سرور"

: هم الَِّذٌَن لل إّن الكاملٌن فً الخسران الجامعٌن لوجوهه وأسبابه لال الزمخشري:" 
َخِسُروا أَْنفَُسُهْم لولوعها فً هلكة ال هلكة بعدها َوخسروا أَْهِلٌِهْم ألنهم إن كانوا من أهل النار فمد 
                                                           

 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٖ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري : (٘)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5ٔٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٕٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (1)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٓٔ)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فمد ذهبوا عنهم ذهابا ال رجوع بعده 
ن لهم أهل فً الجنة، ٌعنى: وخسروا إلٌهم. ولٌل: وخسروهم ألنهم لم ٌدخلوا مدخل المإمنٌن الذٌ

 .(ٔ)"أهلٌهم الذٌن كانوا ٌكونون لهم لو آمنوا
هم الكفار الذٌن خلمهم هللا للنار، وخلك النار لهم، فزالت عنهم الدنٌا،  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)وحرمت علٌهم الجنة، لال هللا: }َخِسَر الدُّْنٌَا َواآلِخَرة{"
هإالء أهل النار، خسروا أنفسهم فً الدنٌا، وخسروا األهلٌن، فلم ٌجدوا  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)فً النار أهبل ولد كان لهم فً الدنٌا أهل"
ؼبنوا أنفسهم وأهلٌهم، لال: ٌخسرون أهلٌهم، فبل ٌكون لهم أهل ٌرجعون  لال مجاهد:" 

 .(ٗ)ونهما"إلٌهم، وٌخسرون أنفسهم، فٌهلكون فً النار، فٌموتون وهم أحٌاء فٌخسر
[، أي:" أال إن خسران هإالء ٘ٔلوله تعالى:}أاََل َذِلَن ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌُِن{ ]الزّمر :  

 .(٘)المشركٌن أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة هو الخسران البٌِّن الواضح"
أال إن خسران هإالء المشركٌن أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة، وذلن  لال الطبري: ٌمول:" 

هبلكها هو الخسران المبٌن، ٌمول تعالى ذكره: هو الهبلن الذي ٌبٌن لمن عاٌنه وعلمه أنه 
 .(ٙ)الخسران"
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : هذا هو الخسار البٌن الظاهر الواضح" 
اعة فً لوله: }أاَل ذِلَن ُهَو اْلُخْسراُن وصؾ خسرانهم بؽاٌة الفظ لال الزمخشري:" 

اْلُمبٌُِن{، حٌث استؤنؾ الجملة وصدرها بحرؾ التنبٌه، ووسط الفصل بٌن المبتدأ والخبر، 
 .(1)"وعرؾ الخسران ونعته بالمبٌن

 [:ٙٔ-ٓٔفوابد اآلٌات: ]
 بٌان عناٌة هللا تعالى برسوله والمإمنٌن إذ أرشدهم إلى ما ٌكملهم وٌسعدهم. -ٔ
 وجوب التموى والصبر على األذى فً ذلن. -ٕ
 تمرٌر التوحٌد بؤن ٌعبد هللا وحده. -ٖ
 فضل اإلسبلم وشرؾ المسلمٌن. -ٗ
 تمرٌر البعث والجزاء ببٌان شًء من أهوال اآلخرة وعذاب النار فٌها. -٘
 كل خسران فً الدنٌا إذا لٌس بخسران اآلخرة ال ٌعد خسراناً أبدا. -ٙ

 المرآن
ُ بِِه ِعبَاَدهُ ٌَاِعبَاِد فَاتَّمُوِن }لَُهْم  ُؾ َّللاَّ ({ ٙٔ)ِمْن فَْولِِهْم ُظلٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل َذِلَن ٌَُخّوِ

 [ٙٔ]الزّمر : 
 التفسٌر: 

أولبن الخاسرون لهم ٌوم المٌامة فً جهنم ِمن فولهم لطع عذاب من النار كهٌبة الظُّلل المبنٌة، 
ذلن. ذلن العذاب الموصوؾ ٌخّوِؾ هللا به عباده; لٌْحَذروه. ٌا عباد فاتمونً بامتثال ومن تحتهم ك

. ًَّ  أوامري واجتناب معاص
[، أي:" أولبن ٙٔلوله تعالى:}لَُهْم ِمْن فَْولِِهْم ُظلٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل{ ]الزّمر :  

لطع عذاب من النار كهٌبة الظُّلل المبنٌة، ومن  الخاسرون لهم ٌوم المٌامة فً جهنم ِمن فولهم
 .(ٔ)تحتهم كذلن"

                                                           

 .5ٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٙ)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .5ٔٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
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ٌمول تعالى ذكره لهإالء الخاسرٌن ٌوم المٌامو فً جهنم: }ِمْن فَْولِِهْم ُظلٌَل  لال الطبري:" 
ِمَن النَّاِر{ وذلن كهٌبة الظلل المبنٌة من النار ومن تحتهم من النار ما ٌعلوهم، حتى ٌصٌر ما 

من تحتهم ظلبل وذلن نظٌر لوله جّل ثناإه لَُهْم: }ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْولِِهْم َؼَواٍش{ ٌعلوهم منها 
 .(ٕ)ٌؽشاهم مما تحتهم فٌها من المهاد"

 .(ٖ)}َوِمْن تَْحتِِهْم{ أطباق من النار هً }ُظلٌَل{ آلخرٌن" لال الزمخشري:" 
ُ بِِه   ُؾ َّللاَّ [، أي:" ذلن العذاب الموصوؾ ِٙٔعبَاَدهُ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َذِلَن ٌَُخّوِ

 .(ٗ)ٌخّوِؾ هللا به عباده; لٌْحَذروه"
هذا الذي أخبرتكم أٌها الناس به، مما للخاسرٌن ٌوم المٌامة من  لال الطبري:ٌمول" 

العذاب، تخوٌؾ من ربكم لكم، ٌخوفكم به لتحذروه، فتجتنبوا معاصٌه، وتنٌبوا من كفركم إلى 
 .(٘)به، وتصدٌك رسوله، واتباع أمره ونهٌه، فتنجوا من عذابه فً اآلخرة" اإلٌمان

أي : إنما ٌَمص خبر هذا الكابن ال محالة لٌخوؾ به عباده ، لٌنزجروا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)عن المحارم والمآثم"

}ذِلَن{ العذاب هو الذي ٌتوعد هللا بِِه ِعباَدهُ وٌخّوفهم، لٌجتنبوا ما  لال الزمخشري:" 
 .(2)ٌولعهم فٌه"

[، أي:" ٌا عباد فاتمونً بامتثال أوامري ٙٔلوله تعالى:}ٌَاِعبَاِد فَاتَّمُوِن{ ]الزّمر :  
" ًَّ  .(1)واجتناب معاص

، لتنجوا من عذابً ٌمول: فاتمونً بؤداء فرابضً علٌكم، واجتناب لال الطبري:"  ًّ معاص
 .(5)وسخطً"
 .(ٓٔ)أي : اخشوا بؤسً وسطوتً ، وعذابً ونممتً" لال ابن كثٌر:" 
وال تتعّرضوا لما ٌوجب سخطً، وهذه عظة من هللا تعالى ونصٌحة  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)بالؽة"
 .(ٕٔ)«"ٌا عبادي»ولرئ:  
 

 المرآن
ْر ِعبَاِد )}َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَْن  ِ لَُهُم اْلبُْشَرى فَبَّشِ ( الَِّذٌَن 5ٌَْٔعبُُدوَها َوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ

ُ َوأُولَئَِن ُهْم أُولُو اِْلَْلبَاِب  َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِن الَِّذٌَن َهَداُهُم َّللاَّ ({ ]الزّمر 7ٔ)ٌَْستَِمعُوَن اْلمَْوَل فٌََت
 :ٔ5-ٔ7] 

 التفسٌر: 
جتنبوا طاعة الشٌطان وعبادة ؼٌر هللا، وتابوا إلى هللا بعبادته وإخبلص الدٌن له، لهم والذٌن ا

البشرى فً الحٌاة الدنٌا بالثناء الحسن والتوفٌك من هللا، وفً اآلخرة رضوان هللا والنعٌم الدابم 
ر  م وأحسن الكبل -عبادي الذٌن ٌستمعون المول فٌتبعون أرشده -أٌها النبً-فً الجنة. فبّشِ

                                                                                                                                                                      

 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (٘)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (5)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٕٔ)
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أولبن هم الذٌن وفمهم هللا للرشاد والسداد، وهداهم ألحسن  -وأرشده كبلم هللا ثم كبلم رسوله
 األخبلق واألعمال، وأولبن هم أصحاب العمول السلٌمة.

 سبب النزول:
ابن وهب، لال: لال ابن زٌد، فً لوله: "}َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها ... { عن  

ٌتٌن، حدثنً أبً أن هاتٌن اآلٌتٌن نزلتا فً ثبلثة نفر كانوا فً الجاهلٌة ٌمولون: ال إله إال هللا: اآل
، نزل فٌهم: }َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَْن  ًّ زٌد بن عمرو، وأبً ذّر الؽفاري، وسلمان الفارس

ِ لَُهُم  َّبِعُوَن ٌَْعبُُدوَها{ فً جاهلٌتهم }َوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ ْر ِعبَاِد الَِّذٌَن ٌَْستَِمعُوَن اْلمَْوَل فٌََت اْلبُْشَرى فَبَّشِ
 .(ٔ)أَْحَسنَهُ{ ال إله إال هللا، أولبن الذٌن هداهم هللا بؽٌر كتاب وال نبً }َوأُولَبَِن ُهْم أُولُو األْلبَاِب{"

 نزلت فً زٌد بن عمرو بن نُفٌَل ، وأبً ذر ، وسلمان الفارسً. لال ابن كثٌر:" 
والصحٌح أنها شاملةٌ لهم ولؽٌرهم ، ممن اجتنب عبادة األوثان ، وأناب إلى عبادة الرحمن. 

 .(ٕ)فهإالء هم الذٌن لهم البشرى فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة "
[، أي:" والذٌن اجتنبوا 2ٌَْٔعبُُدوَها{ ]الزّمر :  لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَنْ  

 .(ٖ)طاعة الشٌطان وعبادة ؼٌر هللا"
 .(ٗ)أي: اجتنبوا عبادة كّل ما عبد من دون هللا من شًء" لال الطبري:"

 ، على ألوال:«الطاؼون»ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى:
، (5)، والضحان(1)، والشعبً(2)ومجاهد، (ٙ)، وهو لول عمر بن الخطاب(٘)أحدها : أنه الشٌطان

 (ٗٔ)الماسمً، و(ٖٔ)، واختاره ابن كثٌر(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان
 وآخرون.

َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا الطَّاُؼوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{، لال: الشٌطان هو ها هنا واحد عن ابن زٌد:"}
 .(٘ٔ)وهً جماعة"

                                                           

 ، ]باختبلؾ ٌسٌر فً األلفاظ[.5ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٖ1ٓٔ، وابن ابً حاتم)2ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٗ)
 ( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان، وٌدل لهذا لوله تعالى : }إنما ذلكم الشٌطان٘)

ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من أولٌابه . ولوله تعالى : }الذٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌماتلون 
فى سبٌل الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌطان كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخذونه وذرٌته أولٌاء من 

أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت  دونى وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخذوا الشٌاطٌن
والحظ األكبر من ذلن للشٌطان كما لال تعالى : ) ألم أعهد إلٌكم ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان ) ولال : ) 

ان ولال إن ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا }ولال عن خلٌله ابرهٌم{ ٌا أبت ال تعبد الشٌط
: }وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر ذلن من 

 [.5٘ٔ/ٔاآلٌات".]أضواء البٌان: 
 .5٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)2ٔٗ/٘(:ص1ٖ٘٘( و)1ٖٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٕ/ٕٔ، و2ٔٗ/٘(:ص1ٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ2٘فسٌر الطبري)(أنظر: ت1)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ1٘(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٕٔ، و2ٔٗ/٘(:ص1ٗٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
الْؽَابِِط﴾، لبل الحدٌث رلم البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: ﴿َوإِْن ُكنْتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن (ٕٔ)

ٌَْطاٌن، َوالطَّاُؼوُت: اْلَكاِهُن". ، ولفظه: "1ٖ٘ٗ  اْلِجْبُت بِِلَساِن اْلَحبََشِة: َش
، إذ ٌمول: " ومعنى لوله فً الطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جدًّا فإنه ٌشمل 1ٖٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)

 وثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".كل شر كان علٌه أهل الجاهلٌة ، من عبادة األ
 . 5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .2ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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على لول ابن زٌد هذا واحد مإنث، ولذلن لٌل: أن « الطاؼوت»و لال الطبري:"
 .(ٔ)ٌعبدوها. ولٌل: إنما أُنثت ألنها فً معنى جماعة"

 .(ٗ)والشعبً (ٖ)، ودمحم ابن سٌرٌن(ٕ)الثانً : أنه الساحر ، وهو لول أبً العالٌة
 .(1)جرٌج، وابن (2)والرفٌع ،(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)الثالث : الكاهن ، وهو لول جابر

الرابع : األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ تعالى
(5)

 .
 .(ٓٔ)روي ذلن عن مالن

 .(ٔٔ)الخامس : َمَرَدة اإلنس والجن. حكاه الماوردي
ة السادس : أنه كل ذي طؽٌان طؽى على هللا ، فٌعبد من دونه ، إما بمهر منه لمن عبده، أو بطاع

له ، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن
(ٕٔ)

، وابن المٌم
(ٖٔ)

، وهذا لول 
 .(ٗٔ)الطبري

اَرةٌ بِالسُّوِء{  السابع : أنها النفس لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء ، كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ
 .(٘ٔ)[، ذكره الماوردي ٖ٘] ٌوسؾ : 
، وهو اختٌار اإلمام (ٙٔ)أن الطاؼوت: كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح

 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (2ٔ)الطبري وأبً حٌان
لال السعدي:" المراد بالطاؼوت فً هذا الموضع، عبادة ؼٌر هللا، فاجتنبوها فً  

العلٌم، ألن المدح إنما ٌتناول المجتنب لها فً عبادتها. وهذا من أحسن االحتراز من الحكٌم 
 .(1ٔ)عبادتها"

 :(5ٔ)، على وجهٌن«الطَّاُؼوت»واختلفوا فً أصل كلمة 
 :(ٕٓ)أحدهما: أنه اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوال

                                                           

 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
تفسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنُْكْم ِمِن الْؽَابِِط{، لبل البخاري، كتاب ال( صحٌح ٘)

ٌْنَةَ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ ُكّلِ (، ولفظه: "1ٖ٘ٗالحدٌث رلم ) ٌَْها: فًِ ُجَه "َكانَْت الطََّواِؼٌُت الَّتًِ ٌَتََحاَكُموَن إِلَ
 ٍ ًّ ٌَْطاُن". َح ٌِْهْم الشَّ اٌن ٌَْنِزُل َعلَ  َواِحٌد، ُكهَّ

 .1ٔٗ/٘(:ص1ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.1ٔٗ/٘(:ص1ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٔٗ/٘(:ص1ٗ٘٘(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
ِ{.، 2ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕ( انظر: تفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر، 5)  تفسٌر لوله تعالى: }فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاُؼوِت َوٌُْإِمْن بِاَّللَّ
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
، عن ابن وهب، عن اإلمام مالن، وانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، 1ٕٗ/ ٘( ذكره المرطبً فً تفسٌره، ٕٔ)

 .ٗٗص 
ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما ذكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من  وأجمع( ٖٔ)

 [.ٓ٘/ ٔ" . ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، معبود أو متبوع أو مطاع
 .5ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
  ٗ.ٖٓفهانى: (انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصٙٔ)
( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هذه األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن 2ٔ)

 [.ٕٓٔ/ٕالطاؼوت محصور فً كل واحد منها".]البحر المحٌط: 
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (1ٔ)
 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:5ٔ)
، والبحر 1ٕٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٗ/ٔمحرر الوجٌز: ، وال2ٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٕٓ)

 .2ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 55/ٕ، وفتح البٌان فً مماصد المرآن: 55٘/ٕالمحٌط:



ٕٖٓ 
 

 . (ٔ)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز الحد" -أ
 مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (ٕ)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكَّر"-ب
ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد، والجمع،  -ج

، كجبذ، وجذب، ثم تملب الواو ألفًا; (ٖ)وللبت المه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"
 . (ٗ)لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هذا المول النحاسلتحركها، وتحرن ما 

: من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، كما لٌل: -فً اللؽة-« الطاؼوت»ولٌل: أن أصل 
 .(٘)آلٍل، من اللإلإ"

 أمفرد هو أم جمع، على لولٌن: « الطاؼوت»ثم اختلؾ فً لفظ 
 .(ٙ)ارسً وابن عطٌة وآخرونأحدهما: أنه جمع، لاله المبرد ورده علٌه جماعة كالف

 الثانً: أنه مفرد، واختلفوا على لولٌن: 
، أي: َطؽٌَُِوت، فولع فٌه للب مكانً بٌن عٌنه والمه فصار «فَعَلُوت»أنه مصدر على وزن: -أ

على وزن فَلَعُوت، أي: َطٌَؽُوت، ثم للبت المه )الٌاء( ألفا فصار طاؼوت. وهو مصدر ٌوصؾ 
ر لولهم: رجل عدل ولوم عدل، إذ فً الكبلم دلٌل على الواحد أو به الواحد والجمع، نظٌ

الجماعة، وهو لولهم: رجل أو لوم، ولد وجد هنا ما ٌرجح كون المراد به الجماعة وهو لوله: 
ً للجواز، وذلن ظاهر لول الكسابً  (2)[، وذلن ما جعله الزجاج2ٕ٘}ٌُْخِرُجونَُهْم{]البمرة: شرطا

 .(1)علً الفارسً والواحدي والزبٌدي وآخرٌنوأبً حاتم والطبري وأبً 
، (5)أنه اسم جنس مفرد لطابفة جاوزت الحد فً الطؽٌان، ولد اختار هذا المول أبو حٌان-ب

 .(ٓٔ)وُحِمل علٌه لول سٌبوٌه بؤن: الطاؼوت اسم مفرد
 .(ٔٔ)اسم عربً مشتك من: الطاؼٌة، لاله ابن بحر« الطاؼون»المول الثانً : أن

ِ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}  [، أي:" وتابوا إلى هللا بعبادته وإخبلص الدٌن 2َٔوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ
 .(ٕٔ)له"

                                                           

 .2ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: ٔ)
. وذكر صاحب اللسان)طؽى(، لال ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمع، والمذكر، ٕٓٗ/ٖ( الكتاب: ٕ)

مشتمة من طؽى، والطاؼوُت الشٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْس فً الضَّبللة، ولد ٌكون واحداً لال والمإنث، وهً 
[، ولد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: ٓٙتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُؼوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{]النساء: 

[، وهو مثل الفُْلِن ٌُذَكَُّر وٌإنَّث، لال تعالى: }َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا 2ٕ٘اُإُهُم الطَّاُؼوُت{]البمرة: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَ 
[، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجّنِ واإِلنس، وٌكون من 2ٔالطَّاُؼوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 

طََّواِؼً: جمع طاؼٌٍَة، وٌجوز أَن ٌُراد بالطَّواِؼً: من َطؽَى فً الشٌاطٌن، وجمُع الطاؼوِت: َطواِؼٌُت، وال
، مادة )طؽى(،و ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مماٌٌس اللؽة، 2/ ٘ٔلسان العرب البن منظور،  الُكفِر، وجاَوَز الَحدَّ".]

 ، مادة )طؽى([.2ٖٕ/ ٕالمصباح المنٌر، 
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 . 2ٕٓ/ٔآن: ( أنظر: معانً المرٗ)
 .5ٕٙ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: ٘)
، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٔ-ٙٔ/2، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٕ٘/ٕ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٙ)

ٕ/ٕ2ٕ. 
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر:  معانً المرآن: 2)
ب، ٕٙٔ/ٔللثعلبً: ، الكشؾ والبٌان 1ٕٗ/٘، جامع البٌان للطبري: 1ٙٔ/1(انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 1)

 .21ٔ/5ب، فتح الباري البن حجر: ٗ٘ٔ/ٔالبسٌط للواحدي: 
 .1ٖٕ/ٕ(انظر:  البحر المحٌط: 5)
، 1ٕ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 25/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٓٗ/ٖ(انظر: الكتاب لسٌبوٌه: ٓٔ)

 .  2ٖٓ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي: 
. ولم اجده فً تفسٌر ابً مسلم األصفهانً المشهور بابن 1ٕٖوالعٌون:  ( نمبل عن الماوردي فً النكتٔٔ)

 بحر.
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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ٌمول: وتابوا إلى هللا ورجعوا إلى اإللرار بتوحٌده، والعمل بطاعته،  لال الطبري:" 
 .(ٔ)والبراءة مما سواه من اآللهة واألنداد"

  }ِ بعبادته وإخبلص الدٌن له، فانصرفت دواعٌهم من لال السعدي:" }َوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ
 .(ٕ)عبادة األصنام إلى عبادة الملن العبلم، ومن الشرن والمعاصً إلى التوحٌد والطاعات "

 .(ٖ)وألبلوا إلى هللا" لال لتادة: 
 .(ٗ)أجابوا إلٌه" لال السدي: 
الحٌاة الدنٌا بالثناء  [، أي:" لهم البشرى ف2ًٔلوله تعالى:}لَُهُم اْلبُْشَرى{ ]الزّمر :  

 .(٘)الحسن والتوفٌك من هللا، وفً اآلخرة رضوان هللا والنعٌم الدابم فً الجنة"
 .(ٙ)ٌمول: لهم البشرى فً الدنٌا بالجنة فً اآلخرة" لال الطبري:" 
لال السعدي:" }لَُهُم اْلبُْشَرى{ التً ال ٌمادر لدرها، وال ٌعلم وصفها، إال من أكرمهم بها،  

شامل للبشرى فً الحٌاة الدنٌا بالثناء الحسن، والرإٌا الصالحة، والعناٌة الربانٌة من هللا، وهذا 
التً ٌرون فً خبللها، أنه مرٌد إلكرامهم فً الدنٌا واآلخرة، ولهم البشرى فً اآلخرة عند 

ه الموت، وفً المبر، وفً المٌامة، وخاتمة البشرى ما ٌبشرهم به الرب الكرٌم، من دوام رضوان
 .(2)وبره وإحسانه وحلول أمانه فً الجنة"

هللا عّز وجل ٌبشرهم بذلن فً وحٌه على ألسنة رسله، وتتلماهم  لال الزمخشري:" 
}ٌَْوَم تََرى اْلُمْإِمنٌَِن  المبلبكة عند حضور الموت مبشرٌن، وحٌن ٌحشرون. لال هللا تعالى:

ٌَْن  ٌَْمانِِهْم بُْشَراُكُم اْلٌَْوَم َجنَّاٌت{ ]الحدٌد : َواْلُمْإِمنَاِت ٌَْسعَى نُوُرُهْم بَ َ ٌِْدٌِهْم َوبِؤ َ  .(1)["ٕٔأ
ْر ِعبَاِد )  َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ{ ]الزّمر : 2ٔلوله تعالى:}فَبَّشِ [، 1ٔ-2ٔ( الَِّذٌَن ٌَْستَِمعُوَن اْلمَْوَل فٌََت

ر   .(5)رشده"عبادي الذٌن ٌستمعون المول فٌتبعون أ -أٌها النبً-أي:" فبّشِ
ٌِْه َوَسلَّم: فبشر ٌا دمحم عبادي الذٌن  لال الطبري:"  ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

ٌستمعون المول من المابلٌن، فٌتبعون أرشده وأهداه، وأدله على توحٌد هللا، والعمل بطاعته، 
 .(ٓٔ)وٌتركون ما سوى ذلن من المول الذي ال ٌدل على رشاد، وال ٌهدي إلى سداد"

أي : ٌفهمونه وٌعملون بما فٌه ، كموله تعالى لموسى حٌن آتاه التوراة :  لال ابن كثٌر:" 
ةٍ َوأُْمْر لَْوَمَن ٌَؤُْخذُوا بِؤَْحَسنَِها { ]األعراؾ :   .(ٔٔ)["٘ٗٔ} فَُخْذَها بِمُوَّ

َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ{، وأحسنه طاعة هللا"   .(ٕٔ)عن لتادة: "}فٌََت
َّبِعُوَن    .(ٖٔ)أَْحَسنَهُ{، لال: أحسن ما ٌإمرون به فٌعلمون به"عن السدّي، لوله: "}فٌََت
َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ{، الذٌن اجتنبوا  لال الزمخشري:"  وأراد بعباده }الَِّذٌَن ٌَْستَِمعُوَن اْلمَْوَل فٌََت

وأنابوا ال ؼٌرهم، وإنما أراد بهم أن ٌكونوا مع االجتناب واإلنابة على هذه الصفة، فوضع 
ضل الظاهر موضع الضمٌر، وأراد أن ٌكونوا نمادا فً الدٌن ٌمٌزون بٌن الحسن واألحسن والفا

واألفضل، فإذا اعترضهم أمران: واجب وندب، اختاروا الواجب، وكذلن المباح والندب، 

                                                           

 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (2)
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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حّراصا على ما هو ألرب عند هللا وأكثر ثوابا، وٌدخل تحته المذاهب واختٌار أثبتها على السبن 
 :(ٕ)، وأبٌنها دلٌبل أو أمارة، وأن ال تكون فً مذهبن، كما لال المابل(ٔ)وألواها عند السبر

 ال تكن مثل عٌر لٌد فانماداو
ٌرٌد المملد، ولٌل: ٌستمعون المرآن وؼٌره فٌتبعون المرآن. ولٌل: ٌستمعون أوامر هللا فٌتبعون 
أحسنها، نحو المصاص والعفو، واالنتصار واإلؼضاء، واإلبداء واإلخفاء لموله تعالى }َوأَْن 

ٌٌْر لَُكْم{ ]البمرة :  [ ، }َوإِنْ 2ٖٕتَْعفُوا أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ ]البمرة :  تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخ
ٕ2ٔ"](ٖ). 

لال السعدي:" ولما أخبر أن لهم البشرى، أمره هللا ببشارتهم، وذكر الوصؾ الذي  
ْر ِعبَاِد الَِّذٌَن ٌَْستَِمعُوَن اْلمَْوَل{ وهذا جنس ٌشمل كل لول فهم  استحموا به البشارة فمال: }فَبَّشِ

هم وعملهم ٌستمعون جنس المول لٌمٌزوا بٌن ما ٌنبؽً إٌثاره  مما ٌنبؽً اجتنابه، فلهذا من حزم
 ُ أنهم ٌتبعون أحسنه، وأحسنه على اإلطبلق كبلم هللا وكبلم رسوله، كما لال فً هذه السورة: }َّللاَّ

 نزَل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها{ اآلٌة. 
وفً هذه اآلٌة نكتة، وهً: أنه لما أخبر عن هإالء الممدوحٌن أنهم ٌستمعون المول 

ٌل: هل من طرٌك إلى معرفة أحسنه حتى نتصؾ بصفات أولً األلباب، فٌتبعون أحسنه، كؤنه ل
 ُ وحتى نعرؾ أن من أثره علمنا أنه من أولً األلباب؟ لٌل: نعم، أحسنه ما نص هللا علٌه }َّللاَّ

 .(ٗ)نزَل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها{ اآلٌة"
  ُ [، أي:" أولبن هم الذٌن وفمهم هللا 1ٔ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}أُولَبَِن الَِّذٌَن َهَداُهُم َّللاَّ

 .(٘)للرشاد والسداد، وهداهم ألحسن األخبلق واألعمال"
 .(ٙ)لال السعدي:أي:" ألحسن األخبلق واألعمال"

الذٌن ٌستمعون المول فٌتبعون أحسنه، الذٌن هداهم هللا، ٌمول: وفمهم  لال الطبري:ٌمول:" 
هللا للرشاد وإصابة الصواب، ال الذٌن ٌعرضون عن سماع الحّك، وٌعبدون ما ال ٌضّر، وال 

 .(2)ٌنفع"
 .(1)أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذٌن هداهم هللا فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وأولبن هم أصحاب العمول 1ٔتعالى:}َوأُولَبَِن ُهْم أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]الزّمر : لوله  
 .(5)السلٌمة"
 .(ٓٔ)ٌعنً: أولو العمول والحجا" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)، أي : ذوو العمول الصحٌحة ، والفَطر المستمٌمة" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

لال « بر ... الخٌدخل تحت هذا المذاهب واختٌار أثبتها على السبن وألواها عند الس» لال محمك الكشاؾ:" (ٔ)
لال أحمد: لمد كنت أطمع لعله رجع عما ضمن هذا الكتاب من المذاهب الردٌبة والمعتمدات الفاسدة، حتى حممت 

 .من كبلمه هذا أن ذلن التصمٌم كان متمكنا من فإاده الصمٌم، فبل حول وال لوة إال باهلل العلى العظٌم"
 عٌر لٌد فانماداشمر وكن فً أمور الدٌن مجتهدا ... وال تكن مثل (ٕ)

للزمخشري. تشمٌر الثٌاب عن الساعد: كناٌة عن ترن الكسل، ثم لال: واجتهد فً أحكام الدٌن وال تملد ؼٌرن، 
فتكون مثل حمار لاده الشخص فانماد وطاوعه أٌنما ٌوجهه. وٌحتمل أن المعنى: اجتهد فً العمل وال تطع 

 الشٌطان..
 .ٕٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2/5ٓتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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وحزمهم، أنهم عرفوا الحسن من ؼٌره، لال السعدي:" أي: العمول الزاكٌة. ومن لبهم 
وآثروا ما ٌنبؽً إٌثاره، على ما سواه، وهذا عبلمة العمل، بل ال عبلمة للعمل سوى ذلن، فإن 
الذي ال ٌمٌز بٌن األلوال، حسنها، ولبٌحها، لٌس من أهل العمول الصحٌحة، أو الذي ٌمٌز، لكن 

 .(ٔ)األحسن، كان نالص العمل"ؼلبت شهوته عمله، فبمً عمله تابعا لشهوته فلم ٌإثر 
 

 المرآن
ٌِْه َكِلَمةُ اْلعََذاِب أَفَؤَْنَت تُْنِمذُ َمْن فًِ النَّاِر )  [7ٔ({ ]الزّمر : 7ٔ}أَفََمْن َحكَّ َعلَ

 التفسٌر: 
فً  -أٌها الرسول-أفمن وجبت علٌه كلمة العذاب; باستمراره على ؼٌِّه وعناده، فإنه ال حٌلة لن 

 تنمذ َمن فً النار؟ لست بمادر على ذلن.هداٌته، أفتمدر أن 
 سبب النزول:

كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌحرص على إٌمان لوم ولد سبمت لهم من هللا الشماوة  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)فنزلت هذه اآلٌة"

 .(ٖ)لال ابن عباس: ٌرٌد أبا لهب وولده ومن تخلؾ من عشٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٌمان"
ٌِْه َكِلَمةُ اْلعََذاِب{ ]الزّمر :   [، أي:" أفمن وجبت علٌه كلمة 5ٔلوله تعالى:}أَفََمْن َحكَّ َعلَ

 .(ٗ)العذاب; باستمراره على ؼٌِّه وعناده"
أفمن وجبت علٌه كلمة العذاب فً سابك علم ربن ٌا دمحم بكفره  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)به"
ٌِْه َكِلَمةُ اْلعََذاِب{، بكفره"عن لتادة، لوله: "}أَفََمْن َحكَّ   َعلَ

(ٙ). 
 .(2)جوابه محذوٌؾ دلَّ علٌه ما بعده، أي: هل تمدر على هداٌته؟ ال" لال الصابونً:" 
 .(1)ٌمول تعالى : أفمن كتب هللا أنه َشِمً" لال ابن كثٌر:" 
أي: أفمن وجبت علٌه كلمة العذاب باستمراره على ؼٌه وعناده  لال السعدي:" 
 .(5)وكفره"

[، أي:" أفتمدر أن تنمذ َمن فً 5ٔلوله تعالى:}أَفَؤَْنَت تُْنِمذُ َمْن فًِ النَّاِر{ ]الزّمر :  
 .(ٓٔ)النار؟"

ٌِْه َوَسلَّم: أفؤنت تنمذ ٌا دمحم من هو  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
فً النار من حك علٌه كلمة العذاب، فؤنت تنمذه، فاستؽنى بموله: }تُْنِمذُ َمْن فًِ النَّاِر{ عن 

 .(ٔٔ)هذا"
تَْمدر تُْنمذُه مما هو فٌه من الضبلل والهبلن ؟ أي : ال ٌهدٌه أحد من  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٕٔ)بعد هللا ; ألنه من ٌضلل هللا فبل هادي له ، ومن ٌهده فبل مضل له"
 .(ٖٔ)فإنه ال حٌلة لن فً هداٌته، وال تمدر تنمذ من فً النار ال محالة" لال السعدي:" 

                                                           

 .2ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٕٗٗ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .ٕٗٗ/٘ٔعن: تفسٌر المرطبً: نمبل  (ٖ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (2)
 .2/5ٔتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2/5ٔتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)



ٕٖٗ 
 

النار، كرر االستفهام كما كرر: }أَنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم َوُكْنتُْم لال الثعلبً:" أي: هو ٌكون من أهل  
 .(ٔ)[ "ٖ٘تَُرابًا َوِعَظاًما أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن{ ]المإمنون : 

ا طال  لال الزجاج:"  دةً ُمعَاَدةً لمَّ األلؾ الثانٌة فً }أَفَؤَْنَت تُْنِمذُ َمْن فًِ النَّاِر{ جاءت ُمَإّكِ
لح فً العربٌة أن تؤتً بؤلؾ االستفهام فً االْسِم وألؾ أُْخَرى فً الخبر، الكبلم، ألنه ال ٌص

 .(ٕ)والمعنى: أفمن حك علٌه كلمة العذاب أفانت تنمذه"
 .(ٖ)كرر االستفهام تؤكٌدا لطول الكبلم" لال المرطبً:" 
أصل الكبلم: أّمن حك علٌه كلمة العذاب فؤنت تنمذه، جملة شرطٌة  لال الزمخشري:" 

دخل علٌها همزة اإلنكار والفاء فاء الجزاء، ثم دخلت الفاء التً فً أّولها للعطؾ على محذوؾ 
ٌدل علٌه الخطاب، تمدٌره: أأنت مالن أمرهم، فمن حك علٌه العذاب فؤنت تنمذه، والهمزة الثانٌة 

وكٌد معنى اإلنكار واالستبعاد، ووضع }َمْن فًِ النَّاِر{ موضع الضمٌر، هً األولى، كّررت لت
فاآلٌة على هذا جملة واحدة. ووجه آخر: وهو أن تكون اآلٌة جملتٌن: أفمن حك علٌه العذاب 

 .(ٗ)فؤنت تخلصه؟ أفؤنت تنمذ من فً النار؟"
 

 المرآن
ِ اَل  }لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُؼَرٌؾ ِمنْ  فَْولَِها ُؼَرٌؾ َمْبنٌَِّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اِْلَْنَهاُر َوْعَد َّللاَّ

ُ اْلِمٌعَاَد )  [ٕٓ({ ]الزّمر : ٌُْٕٓخِلُؾ َّللاَّ
 التفسٌر: 

لهم فً الجنة ؼرؾ مبنٌة بعضها فوق بعض،  -بطاعته وإخبلص عبادته-لكن الذٌن اتموا ربهم 
األنهار، وعدها هللا عباده المتمٌن وعًدا متحممًا، ال ٌخلؾ هللا تجري ِمن تحت ؼرفهم ومنازلهم 

 المٌعاد.
َّمَْوا َربَُّهْم{ ]الزّمر :   بطاعته -[، أي:" لكن الذٌن اتموا ربهم ٕٓلوله تعالى:}لَِكِن الَِّذٌَن ات

 .(٘)"-وإخبلص عبادته
 .(ٙ)رمه"لكن الذٌن اتموا ربهم بؤداء فرابضه واجتناب محا لال الطبري: ٌمول:" 
لكن الؽنى كل الؽنى، والفوز كل الفوز، للمتمٌن الذٌن أعد لهم من  لال السعدي:" 

 .(2)الكرامة وأنواع النعٌم، ما ال ٌمادر لدره"
[، أي:" لهم فً الجنة ؼرؾ ٕٓلوله تعالى:}لَُهْم ُؼَرٌؾ ِمْن فَْولَِها ُؼَرٌؾ َمْبنٌَِّةٌ{ ]الزّمر :  

 .(1)مبنٌة بعضها فوق بعض"
لكن الذٌن اتموا ربهم بؤداء فرابضه واجتناب محارمه، لهم فً  لال الطبري: ٌمول:" 

ًّ بعضها فوق بعض"  .(5)الجنة ؼرؾ من فولها ؼرؾ مبنٌة عبلل
}لَُهْم ُؼَرٌؾ{ أي: منازل عالٌة مزخرفة، من حسنها وبهابها وصفابها، أنه  لال السعدي:" 

ٌرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ومن علوها وارتفاعها، أنها ترى كما ٌرى 
الكوكب الؽابر فً األفك الشرلً أو الؽربً، ولهذا لال: }ِمْن فَْولَِها ُؼَرٌؾ{ أي: بعضها فوق 

 .(ٓٔ)بذهب وفضة، ومبلطها المسن األذفر" بعض }َمْبنٌَِّةٌ{

                                                           

 .1ٕٕ/1الكشؾ والبٌان:  (ٔ)
 .5ٖٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٕٗٗ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (2)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (ٓٔ)



ٕٖ٘ 
 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم ؼرؾ فً الجنة ، وهً المصور  لال ابن كثٌر:" 
الشاهمة، }ِمْن فَْولَِها ُؼَرٌؾ َمْبنٌَِّةٌ{، أي: طباق فوق طباق، َمْبنٌات محكمات مزخرفات 

 .(ٔ)عالٌات"
ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم ؼرؾ فً الجنة ، وهً المصور  لال ابن كثٌر:" 

 الشاهمة }ِمْن فَْولَِها ُؼَرٌؾ َمْبنٌَِّةٌ{، أي : طباق فوق طباق ، َمْبنٌات محكمات مزخرفات عالٌات.
عن علً ، رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن فً الجنة لؽرفًا ٌَُرى بطونها 
من ظهورها ، وظهورها من بطونها" فمال أعرابً : لمن هً ٌا رسول هللا ؟ لال : "لمن أطاب 

 .(ٕ)الكبلم ، وأطعم الطعام ، وصلى هلل باللٌل والناس نٌام"
إن فى الجنة ؼرفا ٌرى ظاهرها من باطنها وباطنها من  و لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "

 .(ٖ)"لطعام وأالن الكبلم وتابع الصٌام وصلى باللٌل والناس نٌامظاهرها أعدها هللا لمن أطعم ا
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن أهل الجنة لٌتراءون فً 
الجنة أهل الؽرؾ ، كما تراءون الكوكب الدري الؽارب فً األفك الطالع ، فً تفاضل أهل 

رسول هللا ، أولبن النبٌون ؟ فمال : "بلى ، والذي نفسً بٌده ، وألوام  الدرجات". فمالوا : ٌا
 .(ٗ)آمنوا باهلل وصدلوا الرسل"

[، أي:" تجري ِمن تحت ؼرفهم ٕٓلوله تعالى:}تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]الزّمر :  
 .(٘)ومنازلهم األنهار"

 .(ٙ)نهار"تجري من تحت أشجار جناتها األ لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)أي : تسلن األنهار بٌن خبلل ذلن ، كما ٌشاءوا وأٌن أرادوا" لال ابن كثٌر:" 
}تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر{ المتدفمة، المسمٌة للبساتٌن الزاهرة واألشجار  لال السعدي:" 

 .(1)الطاهرة، فتؽل بؤنواع الثمار اللذٌذة، والفاكهة النضٌجة"
ُ اْلِمٌعَاَد{ ]الزّمر : لوله   ِ اَل ٌُْخِلُؾ َّللاَّ [، أي:" وعدها هللا عباده المتمٌن ٕٓتعالى:}َوْعَد َّللاَّ

 .(5)وعًدا متحممًا، ال ٌخلؾ هللا المٌعاد"
ٌمول جل ثناإه: وعدنا هذه الؽرؾ التً من فولها ؼرؾ مبنٌة فً الجنة،  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)، ولكنه ٌوفً بوعده"هإالء المتمٌن، وهللا ال ٌخلفهم وعده

                                                           

 .2/5ٔتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
( 1ٕٗ، رلم 2ٖٖ/ٔ( ، وأبو ٌعلى )2ٖٖٔ، رلم ٘٘ٔ/ٔ( ، وأحمد )51ٗٔ، رلم ٖٗ٘/ٗأخرجه الترمذى )(ٕ)

 (.ٖٖٓٙ، رلم ٕ٘ٔ/ٖ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )1ٕٗ
( : رجاله ثمات. 5ٕٔ/ٖ( ، لال الهٌثمى )5ٕٕ٘ٙ، رلم ٖٖٗ/٘حدٌث أبى مالن األشعرى: أخرجه أحمد )(ٖ)

( ، 5ٓ٘، رلم ٕٕٙ/ٕ( ولال عمبهما: إن صح الخبر. وابن حبان )2ٖٕٔ، ٖٕٙٔ، ٖٙٓ/ٖوابن خزٌمة )
( : رجاله ثمات. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان ٕٗ٘/ٕ( ، لال الهٌثمى )ٖٙٙٗ، رلم ٖٔٓ/ٖوالطبرانى )

 .(1ٕٕٙ، رلم ٖٓٓ/ٗ( ، والبٌهمى )15ٕٖ، رلم ٗٓٗ/ٖ)
، ٕٙٔ( ولال: ؼرٌب. وابن السنى فى عمل ٌوم ولٌلة )ص 51ٗٔ، رلم ٖٗ٘/ٗلترمذى )حدٌث على: أخرجه ا

( ، ٖٕٔ، رلم ٖٓٔ/ٔ( ، وهناد فى الزهد )ٖٖٓٙ، رلم ٕ٘ٔ/ٖ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )ٕٖٓرلم 
( 2ٕٓ، رلم 1ٕٔ/ٕ( ، والبزار )1ٕٗ، رلم 2ٖٖ/ٔ( . وأخرجه أًٌضا: أبو ٌعلى )2ٖٖٔ، رلم ٘٘ٔ/ٔوأحمد )

. 
( ، لال الهٌثمى ٖٓٔ، رلم ٙٗ/ٖٔ( ، والطبرانى )٘ٔٙٙ، رلم 2ٖٔ/ٕحدٌث ابن عمرو: أخرجه أحمد )

( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن. والبٌهمى فى شعب 2ٕٓ، رلم ٖ٘ٔ/ٔ( : إسناده حسن. والحاكم )ٕٗ٘/ٕ)
 (5ٖٓٓ، رلم 1ٕٔ/ٖاإلٌمان )

 .(ٕٙ٘٘( وسنن الترمذي برلم )5ٖٖ/ٕالمسند )(ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2/5ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (1)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)



ٕٖٙ 
 

َ ال ٌُْخِلُؾ  لال ابن كثٌر:"  أي : هذا الذي ذكرناه وعد وعده هللا عباده المإمنٌن } إِنَّ َّللاَّ
اْلِمٌعَاَد {"

(ٔ). 
ولد وعد المتمٌن هذا الثواب، فبل بد من الوفاء به، فلٌوفوا بخصال  لال السعدي:" 

 .(ٕ)التموى، لٌوفٌهم أجورهم"
 [:ٕٓ-2ٔ]فوابد اآلٌات: 

كرامة زٌد بن عمرو بن نفٌل وأبً ذر الؽفاري وسلمان الفارسً إذ هذه اآلٌة تعنٌهم فمد  -ٔ
 رفضوا عبادة الطاؼوت فً الجاهلٌة لبل اإلسبلم ثم أنابوا إلى ربهم فصدلت اآلٌة علٌهم.

فضٌلة أهل التمٌٌز والوعً واإلدران الذٌن ٌمٌزون بٌن ما ٌسمعون فٌتبعون األحسن  -ٕ
 تركون ما دونه من الحسن والسًء.وٌ
إعبلم من هللا تعالى أن من وجبت له النار أزالً ال تمكن هداٌته مهما بذل الداعً فً هداٌته  -ٖ

 وإصبلحه ما بذل.
 بٌان ما أعد هللا تعالى ألهل اإلٌمان والتموى من نعٌم الجنة وكرامة هللا ألهلها. -ٗ

 المرآن
َ أَنْ  َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ ٌَنَابٌَِع فًِ اِْلَْرِض ثُمَّ ٌُْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ا ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ ُحَطاًما إِنَّ فًِ َذِلَن لَِذْكَرى ِِلُوِلً اِْلَْلبَاِب )  [ٕٔ({ ]الزّمر : ٕٔثُمَّ ٌَِهٌُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ
 التفسٌر: 
أن هللا أنزل من السحاب مطًرا فؤدخله فً األرض، وجعله عٌونًا نابعة  -أٌها الرسول-ألم تر 

ومٌاًها جارٌة، ثم ٌُْخرج بهذا الماء زرًعا مختلفًا ألوانه وأنواعه، ثم ٌٌبس بعد خضرته 
ًرا متفتتًا؟ إن فً فِْعل هللا ذلن لَ  ذكرى ونضارته، فتراه مصفًرا لونه، ثم ٌجعله حطاًما متكّسِ

 وموعظة ألصحاب العمول السلٌمة.
َ أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]الزّمر :   أٌها -[، أي:" ألم تر ٕٔلوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)"أنَّ هللا بمدرته أنزل المطر من السحاب -الرسول
َ  لال الطبري:"  ٌِْه َوَسلَّم: }أَلَْم تََر{ ٌا دمحم }أَنَّ َّللاَّ ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٗ)أَنزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ وهو المطر"
ٌخبر تعالى : أن أصل الماء فً األرض من السماء كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)[ "1َٗوأَنزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا { ]الفرلان : 
فؤدخله فً عٌون وأنهار من [، أي:" ٕٔلوله تعالى:}فََسلََكهُ ٌَنَابٌَِع فًِ اأْلَْرِض{ ]الزّمر :  
 .(ٙ)"األرض
فؤجراه عٌونا فً األرض، وأحدها ٌنبوع، وهو ما جاش من ٌمول:  لال الطبري:" 
 .(2)األرض"
 .(1)أي: أدخله ]فٌها[ فجعله ٌنابٌع: عٌونا تنبع" لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)، وهو ما جاش من األرض"«ٌنبوع»}ٌَنابٌَِع{: واحدها:  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٓٔ)}ٌنابٌُع{: األمكنة التً ٌنبع منها الماء " لال الزجاج:" 

                                                           

 .2/5ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .2ٓ/ٖ، وصفوة التفاسٌر: ٓٙٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2/5ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖ٘٘/1التفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث:  (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (1)
 .15ٔ/ٕمجاز المرآن:  (5)
 .ٖٓ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
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فإذا أنزل الماء من السماء َكَمن فً األرض ، ثم ٌصرفه تعالى فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أجزاء األرض كما ٌشاء ، وٌُنِبُعه عٌونًا ما بٌن صؽار وكبار ، بحسب الحاجة إلٌها"

لٌس فً األرض ماء إال نزل من السماء ، ولكن عروق فً األرض  لال ابن عباس:" 
ى: }فََسلََكهُ ٌَنَابٌَِع فًِ األْرِض{، فمن سره أن ٌعود الملح عذاب تؽٌره ، فذلن لوله تعال

 .(ٕ)فلٌصعده"
 .(ٖ)كّل ندى وماء فً األرض من السماء نزل" لال الشعبً:" 
ولال سعٌد بن جبٌر : "أصله من الثلج ٌعنً : أن الثلج ٌتراكم على الجبال ، فٌسكن فً  

 .(ٗ)لرارها ، فتنبع العٌون من أسافلها"
[، أي:" ثم ٌُْخرج بهذا الماء ٕٔلوله تعالى:}ثُمَّ ٌُْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ{ ]الزّمر :  

 .(٘)زرًعا مختلفًا ألوانه وأنواعه"
أي : ثم ٌخرج بالماء النازل من السماء والنابع من األرض زرعا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)عومه وروابحه ومنافعه"}ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ{، أي : أشكاله وط
 .(2)ألوانه ُخْضرة وُصْفرة وُحْمرة وبٌاض وؼٌر ذلن" لال الزجاج:" 
عن الحسن بن مسلم بن بٌان، لال: " ثم أنبت بذلن الماء الذي أنزله من السماء فجعله  

أنواعا مختلفة من بٌن حنطة وشعٌر وسمسم »فً األرض عٌونا زرعا }مختلفا ألوانه{، ٌعنً: 
 .(1)«"وأرز، ونحو ذلن من األنواع المختلفة

ا{ ]الزّمر :   [، أي:" ثم ٌٌبس بعد خضرته ٕٔلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَِهٌُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ
 .(5)ونضارته، فتراه مصفًرا لونه"

ا { ، لد خالطه  لال ابن كثٌر:"  أي : بعد نضارته وشبابه ٌكتهل } فَتََراهُ ُمْصفَرًّ
 .(ٓٔ)الٌُْبس"

 .(ٔٔ): لد َهاَج ٌَِهٌُج هٌجاً"-إَذا تَمَّ جفافه-لال األْصَمعً: "ٌمال للنْبِت  
 .(ٕٔ)}ثم ٌهٌج{، أي: ٌٌبس" لال ابن لتٌبة:" 
إذا ذوى الّرطب كله فمد هاج وٌمال: هاجت األرض، وهو إذا ذوى ما  لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٖٔ)فٌها من الخضر"
الال الطبري:" }  ٌمول: فتراه من بعد ُخضرته ورطوبته لد ٌبس فصار {، فَتََراهُ ُمْصفَرًّ

 .(ٗٔ)أصفر، وكذلن الزرع إذا ٌبس اصفّر"
عن الحسن بن مسلم بن بٌان، لال: " ثم ٌٌبس ذلن الزرع من بعد خضرته، ٌمال  

 .(٘ٔ)لؤلرض إذا ٌبس ما فٌها من الخضر وذوي: هاجت األرض، وهاج الزرع"
ًرا متفتتًا"ُٕٔحَطاًما{ ]الزّمر : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْجعَلُهُ    .(ٔ)[، أي:" ثم ٌجعله حطاًما متكّسِ

                                                           

 .2/5ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٖ-2/5ٕرواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2/5ٗنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .2ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٗحكاه عنه الزجاج فً معانً المرآن:  (ٔٔ)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (ٕٔ)
 .15ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖٔ)
 .22ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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بعد صفرته، أي: رفاتا، والحطام والّرفات والدرٌن واحد فى كبلم  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)من النبات" (ٕ)العرب وهو ما ٌبس فتحاتّ 

 .(ٗ)أي : ثم ٌعود ٌابسا ٌتحطم" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)}ثم ٌجعله حطاما{، مثل: الرفات والفتات" لال ابن لتٌبة:" 
لال الطبري:" والحطام: فتات التبن والحشٌش، ٌمول: ثم ٌجعل ذلن الزرع بعد ما صار  

 .(ٙ)ٌابسا فُتاتا متكسرا"
[، أي:" فً فِْعل هللا ذلن ٕٔلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن لَِذْكَرى أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]الزّمر :  
 .(2)وموعظة ألصحاب العمول السلٌمة"لَذكرى 
لال الطبري:ٌمول:" إن فً فعل هللا ذلن كالذي وصؾ لذكرى وموعظة ألهل العمول  

والحجا ٌتذكرون به، فٌعلمون أن من فعل ذلن فلن ٌتعذر علٌه إحداث ما شاء من األشٌاء، 
مماته وإعادته من وإنشاء ما أراد من األجسام واألعراض، وإحٌاء من هلن من خلمه من بعد 

بعد فنابه، كهٌبته لبل فنابه، كالذي فعل باألرض التً أنزل علٌها من بعد موتها الماء، فؤنبت بها 
 .(1)الزرع المختلؾ األلوان بمدرته"

 .(5)الذكرى هً: التذكرة" لال السمعانً:" 
أن الدنٌا هكذا ، أي : الذٌن ٌتذكرون بهذا فٌعتبرون إلى  "ألوِلً األْلبَاِب{ لال ابن كثٌر:} 

تكون َخضرةً نضرةً حسناء ، ثم تعود َعُجوزا شوهاء ، والشاب ٌعود شٌخا َهِرما كبٌرا ضعٌفا 
لد خالطه الٌبس، وبعد ذلن كله الموت. فالسعٌد من كان حاله بعده إلى خٌر ، وكثًٌرا ما ٌضرب 

ت به زروعا وثمارا ، ثم ٌكون هللا تعالى مثل الحٌاة الدنٌا بما ٌنزل هللا من السماء من ماء ، وٌنب
ْنٌَا َكَماٍء أَنزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلَطَ   بعد ذلن ُحطاما ، كما لال تعالى:}َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحٌَاةِ الدُّ

ٍء ُمْمتَ  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ٌَاُح َوَكاَن َّللاَّ ِدًرا { ]الكهؾ : بِِه نَبَاُت األْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما تَْذُروهُ الّرِ
ٗ٘"](ٔٓ). 
 

 المرآن
ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكرِ  ُ َصْدَرهُ ِلَْلِْساَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو ِ أُولَئَِن }أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ  َّللاَّ

 [ٕٕ({ ]الزّمر : ٕٕفًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن )
 التفسٌر: 

بمبول اإلسبلم واالنمٌاد له واإلٌمان به، فهو على بصٌرة من أمره  أفمن وسَّع هللا صدره، فسعد
وهدى من ربه، كمن لٌس كذلن؟ ال ٌستوون. فوٌل وهبلن للذٌن لََسْت للوبهم، وأعرضت عن 

 ذكر هللا، أولبن فً ضبلل بٌِّن عن الحك.
ْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُ   ُ َصْدَرهُ ِلئْلِ [، أي:" ٕٕوٍر ِمْن َربِِّه{ ]الزّمر : لوله تعالى:}أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

أفمن وسَّع هللا صدره، فسعد بمبول اإلسبلم واالنمٌاد له واإلٌمان به، فهو على بصٌرة من أمره 
 .(ٔٔ)وهدى من ربه، كمن لٌس كذلن؟ ال ٌستوون"

                                                                                                                                                                      

 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 أفاده المحمك.من حت ٌحت وهو زكن الشًء الٌابس عن الثوب ونحوه. « : تحات»(ٕ)
 .15ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (٘)
 .22ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٓٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .22ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .٘ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
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لال مماتل:" ٌمول: }أفمن{ وسع هللا للبه للتوحٌد }فهو على نور{، ٌعنً: على هدى }من  
 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: النبً ربه{،

ٌمول تعالى ذكره: أفمن فسح هللا للبه لمعرفته، واإللرار بوحدانٌته،  لال الطبري:" 
واإلذعان لربوبٌته، والخضوع لطاعته، فهو على بصٌرة مما هو علٌه وٌمٌن، بتنوٌر الحك فً 
للبه، فهو لذلن ألمر هللا متبع، وعما نهاه عنه منته فٌما ٌرضٌه، كمن ألسى هللا للبه، وأخبله من 

 .(ٕ)استماع الحك، واتباع الهدى، والعمل بالصواب؟"ذكره، وضٌمه عن 
أي : هل ٌستوي هذا ومن هو لاسً الملب بعٌد من الحك ؟! كموله تعالى  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماتِ  ٌْتًا فَؤَْحٌَ ٌَْس لَ  : } أََوَمْن َكاَن َم
 .(ٖ)[ "ٕٕٔبَِخاِرجٍ ِمْنَها { ]األنعام : 

ٌحتمل أن ٌكون النور لبل أن ٌسلم، وٌحتمل أن ٌكون بعد اإلسبلم،  لال السمعانً:" 
 .(ٗ)ثمرة إسبلمه، وأما شرح الصدر: هو التوطبة لئلسبلم والتمهٌد له"

ُ َصْدَرهُ ِلئلْسبلِم   فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه{، ٌعنً: كتاب عن لتادة، لوله: "}أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ
 .(٘)هللا، هو المإمن به ٌؤخذ، وإلٌه ٌنتهً"

ُ َصْدَرهُ ِلئلْسبلِم{، لال: وسع صدره لئلسبلم، والنور:   عن السدّي، لوله: "}أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ
 .(ٙ)الهدى"

 .(2)لٌس المنشرح صدره مثل الماسً للبه" لال مجاهد:" 
لٌل: هل لذلن من علم ٌعرؾ به؟ «. إن النور إذا دخل الصدر انفسح"»الحدٌث:وفً  

 .(1)«"نعم. التجافى عن دار الؽرور واإلنابة إلى دار الخلود واالستعداد للموت لبل نزوله»لال:
ِ{ ]الزّمر :   ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ ن للذٌن [، أي:" فوٌل وهبلٕٕلوله تعالى:}فََو

 .(5)لََسْت للوبهم، وأعرضت عن ذكر هللا"
فوٌل للذٌن جفت للوبهم ونؤت عن المرآن الذي أنزله تعالى ذكره،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)مذكرا به عباده، فلم ٌإمن به، ولم ٌصّدق بما فٌه"
عن  لال مماتل:" ٌعنً: الجافٌة للوبهم فلم تلن، ٌعنً: أبا جهل }من ذكر هللا{، ٌعنً: 

 .(ٔٔ)توحٌد هللا"
 .(ٕٔ)أي : فبل تلٌن عند ذكره، وال تخشع وال تعً وال تفهم" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" أولبن فً ضبلل بٌِّن عن ٕٕلوله تعالى:}أُولَبَِن فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]الزّمر :  

 .(ٖٔ)الحك"
 .(ٗٔ)أي: فً ضبلل عن الحك ظاهر" لال مكً:" 

                                                           

 .2٘ٙ/ٖبن سلٌمان:  تفسٌر مماتل (ٔ)
 .22ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2/5ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .21ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .21ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .21ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
سالط. وأخرجه ( وتعمبه الذهبى فى التلخٌص لاببل: عدى بن الفضل 21ٖٙ، رلم ٖٙٗ/ٗأخرجه الحاكم )(1)

 .(ٕ٘٘ٓٔ، رلم ٕٖ٘/2أًٌضا: البٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .21ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .2/5ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٖٙٙ/ٓٔالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:  (ٗٔ)
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هإالء الماسٌة للوبهم من ذكر هللا فً ضبلل مبٌن، لمن تؤمله  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)وتدبره بفهم أنه فً ضبلل عن الحك جابر"

 .(ٕ)ٌعنً: الماسٌة للوبهم. اآلٌة" لال الزجاج:" 
لٌس المنشرح صدره بتوحٌد  -ملسو هيلع هللا ىلص -للنبً -تعالى -ولال مماتل:" ٌعنً: أبا جهل ٌمول هللا 

 .(ٖ)للبه لٌسا بسواء" هللا كالماسً
 

 المرآن
ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهمْ  َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ ُ نَزَّ  ثُمَّ تَِلٌُن }َّللاَّ

ِ ٌَْهِدي بِِه َمنْ  ِ َذِلَن ُهَدى َّللاَّ ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد  ُجلُوُدُهْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ ٌََشاُء َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 [ٖٕ({ ]الزّمر : ٖٕ)

 التفسٌر: 
هللا تعالى هو الذي نزل أحسن الحدٌث، وهو المرآن العظٌم، متشابًها فً حسنه وإحكامه وعدم 
ُر فٌه المصص واألحكام، والحجج والبٌنات، وتعاد تبلوته فبل ٌمل على كثرة  اختبلفه، تَُكرَّ
الترداد، تمشعر من سماعه، وتضطرب جلود الذٌن ٌخافون ربهم; تؤثًرا بما فٌه ِمن ترهٌب 
ووعٌد، ثم تلٌن جلودهم وللوبهم; استبشاًرا بما فٌه من وعد وترؼٌب، ذلن التؤثر بالمرآن هداٌة 

لمرآن; من هللا لعباده. وهللا ٌهدي بالمرآن من ٌشاء ِمن عباده. ومن ٌضلله هللا عن اإلٌمان بهذا ا
 لكفره وعناده، فما له ِمن هاد ٌهدٌه وٌوفمه.

 سبب النزول:
ُ نزَل أَْحَسَن   عن ابن عباس، لالوا: ٌا رسول هللا لو حدثتنا؟ لال: فنزلت: }َّللاَّ

 .(ٗ)اْلَحِدٌِث{"
َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث{ ]الزّمر :   ُ نَزَّ ل المرآن العظٌم أ [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َّللاَّ حسن هللاُ نزَّ

 .(٘)"الكبلم
 .(ٙ)ٌعنً به المرآن" لال الطبري:" 
ً فً  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}ِكتَابًا ُمتََشابًِها{ ]الزّمر :   ً ٌشبه بعضه بعضا ً متشابها لرآنا

 .(2)"الفصاحة، والببلؼة، والتناسب، بدون تعارٍض وال تنالض
 .(1)ٌمول: ٌشبه بعضه بعضا، ال اختبلؾ فٌه، وال تضاّد" لال الطبري:" 
 .(5)ٌشبه بعضه بعضا، وال ٌختلؾ" لال ابن لتٌبة:أي: " 
 .(ٓٔ)}ُمتَشابِهاً{، ٌصّدق بعضه بعضا وٌشبه بعضه بعضا" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)ٌشابه بعضه بعضاً فً الفضل والحكمة، ال تنالض فٌه" لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)المتشابه: ٌشبه بعضه بعضا"لال السدي:"  
 .(ٖٔ)لال لتادة:" اآلٌة تشبه اآلٌة، والحرؾ ٌشبه الحرؾ" 

                                                           

 .21ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .2٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .1ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٓ/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .25ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٓ/ٖصفوة التفاسٌر:  (2)
 .25ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (5)
 .15ٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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ٌشبه بعضه بعضا، وٌصّدق بعضه بعضا، وٌدّل بعضه على  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٔ)بعض"

{ ]الزّمر :   ًَ تُثنَّى وتكرر فٌه المواعظ واألحكام، والحبلل  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َمثَانِ
 .(ٕ)"والحرام، وتُردَّد فٌه المصص واألخبار دون سؤم أو ملل

 .(ٖ)ٌمول: تُثنى فٌه األنباء واألخبار والمضاء واألحكام والحجج" لال الطبري:" 
 .(ٗ)}مثانً{ أي: تثنى فٌه األنباء والمصص وذكر الثواب والعماب" لال ابن لتٌبة:" 
ثنى هللا فٌه المضاء، تكون السورة فٌها اآلٌة فً سورة أخرى آٌة تشبهها،  لال الحسن:" 

 .(ٙ)"(٘)«فمال: ثنى هللا فٌه المضاء»وسبل عنها عكرمة
 .(2)ثَنَى هللا فٌه الفرابض، والمضاء، والحدود" لال لتادة:" 
 .(5)ن السدي مثلهوروي ع .(1)كتاب هللا مثانً، ثنى فٌه األمر مرارا" لال ابن عباس:" 

 .(5)مثله
د موسى فً المرآن وصالح وهود واألنبٌاء فً عن   {: مرّدد، ُرّدِ ًَ ابن زٌد لوله: "}َمثَانِ

 .(ٓٔ)أمكنة كثٌرة"
{، لال: فً المرآن كله"  ًَ  .(ٔٔ)عن مجاهد، لوله: "}ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ
لكتابه المرآن العظٌم المنزل على رسوله  -عز وجل  -هذا َمْدٌح من هللا  لال ابن كثٌر:" 

ًَ { أّن  الكرٌم... ولال بعض العلماء : ُوٌْروى عن سفٌان بن عٌٌنة معنى لوله : } ُمتََشابًِها َمثَانِ
سٌالات المرآن تارةً تكوُن فً معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارةً تكوُن بذكر الشًء وضده 
، كذكر المإمنٌن ثم الكافرٌن ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا من المثانً ، 

اَر لَِفً َجِحٌٍم { ]االنفطار :  [ ، وكموله } ٖٔ،  ٗٔكموله تعالى : } إِنَّ األْبَراَر لَِفً نَِعٌٍم َوإِنَّ اْلفُجَّ
ٌٍن { ]ال اِر لَِفً ِسّجِ [ ، إلى أن لال : } َكبل إِنَّ ِكتَاَب األْبَراِر لَِفً 2مطففٌن : َكبل إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

َِّمٌَن لَُحْسَن َمآٍب { ]ص : 1ِٔعلٌٌَِِّّن { ]المطففٌن :  [ ، إلى أن لال : } 5ٗ[ ، } َهَذا ِذْكٌر َوإِنَّ ِلْلُمت
ا كله من المثانً ، أي : [ ، ونحو هذا من السٌالات فهذَ٘٘هَذا َوإِنَّ ِللطَّاِؼٌَن لََشرَّ َمآٍب { ]ص : 

فً معنٌٌن اثنٌن ، وأما إذا كان السٌاق كله فً معنى واحد ٌشبه بعضه بعضا ، فهو المتشابه 
ولٌس هذا من المتشابه المذكور فً لوله : } ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت { 

 .(ٕٔ)[ ، ذان معنى آخر"2]آل عمران : 
تعتري هإالء  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم{ ]الزّمر :  

المإمنٌن خشٌةٌ، وتؤخذهم لشعرٌرة عند تبلوة آٌات المرآُن، هٌبةً من الرحمن وإجبلالً 
 .(ٖٔ)لكبلمه"
 .(ٗٔ)تمشعّر من َسماعه إذا تلً علٌهم جلود الذٌن ٌخافون ربهم" لال الطبري: ٌمول:" 
ِ" لال الزجاج:"   .(ٔ)ٌمول: إذا ذكرت آٌات العذاب الشعرت جلود الخاشعٌن َّللَّ

                                                           

 .25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .2ٓ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .25ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (ٗ)
 .ٕٕٔ/2زٌادة فً الدر المنثور:  (٘)
 .25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٓ-25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري : (2)
 .1ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (5)
 .1ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .25ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2/5ٖتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .2ٔ-2ٓ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)من آٌة العذاب" لال ابن لتٌبة:" 
أي هذه صفة األبرار ، عند سماع كبلم الجبار ، المهٌمن العزٌز الؽفار  لال ابن كثٌر:" 

، لما ٌفهمون منه من الوعد والوعٌد. والتخوٌؾ والتهدٌد ، تمشعر منه جلودهم من الخشٌة 
 .(ٖ)والخوؾ"
ِ{ ]الزّمر :   تطمبن وتسكن  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدُهْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

 .(ٗ)"للوبهم وجلودهم إلى ذكر هللا
 .(٘)من آٌة العذاب وتلٌن من آٌة الرحمة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٙ)إذا ذكرت آٌات الرحمة ألنت جلودهم وللوبهم" لال الزجاج:" 
ِ{، لال الطبري:}   .(2)ٌعنً: إلى العمل بما فً كتاب هللا، والتصدٌك به" "إِلَى ِذْكِر َّللاَّ
لون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لؽٌرهم من الكفار  ابن كثٌر:"لال   لما ٌرجون وٌُإّمِ

 من وجوه : 
ٌْنات.  أحدها : أن سماع هإالء هو تبلوة اآلٌات ، وسماع أولبن نَؽَمات ألبٌات ، من أصوات المَ

محبة ، الثانً : أنهم إذا تلٌت علٌهم آٌات الرحمن خروا سجدا وبكٌا ، بؤدب وخشٌة ، ورجاء و
ٌْهِ  ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوإَِذا تُِلٌَْت َعلَ ْم آٌَاتُهُ وفهم وعلم ، كما لال : } إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إَِذا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُنْ  ِفمُوَن أُولَبَِن ُهُم َزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّبلةَ َوِممَّ
[ ولال تعالى : } ٗ - ٕاْلُمْإِمنُوَن َحمًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم { ]األنفال : 
ا َوُعْمٌَانًا { ]الفرلان :  ٌَْها ُصمًّ وا َعلَ ُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم لَْم ٌَِخرُّ : لم ٌكونوا عند  [ أي2َٖوالَِّذٌَن إَِذا ذُّكِ

سماعها متشاؼلٌن الهٌن عنها ، بل مصؽٌن إلٌها ، فاهمٌن بصٌرٌن بمعانٌها ; فلهذا إنما 
ٌعملون بها ، وٌسجدون عندها عن بصٌرة ال عن جهل ومتابعة لؽٌرهم، أي: ٌرون ؼٌرهم لد 

 سجد فٌسجدون تبعا له.
، رضً هللا عنهم عند سماعهم الثالث : أنهم ٌلزمون األدب عند سماعها ، كما كان الصحابة 

كبلم هللا من تبلوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تمشعر جلودهم ، ثم تلٌن مع للوبهم إلى ذكر هللا. لم ٌكونوا 
ٌتصارُخون وال ٌتكلّفون ما لٌس فٌهم ، بل عندهم من الثبات والسكون واألدب والخشٌة ما ال 

 .(1)الُمعَلّى فً الدنٌا واآلخرة" ٌلحمهم أحد فً ذلن ; ولهذا فازوا بالِمدح
عن معمر ، لال: "تبل لتادة }تمشعر منه جلود الذٌن ٌخشون ربهم ، ثم تلٌن جلودهم  

هذا نعت أولٌاء هللا نعتهم هللا أن تمشعر جلودهم ، وتبكً أعٌنهم ، »وللوبهم إلى ذكر هللا{، لال: 
، والؽشٌان علٌهم ، وإنما هذا فً أهل  وتطمبن للوبهم إلى ذكر هللا ، ولم ٌنعتهم بذهاب عمولهم

 .(5)«"البدع وهذا من الشٌطان
ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء{ ]الزّمر :   ذلن المرآن الذي تلن  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َذِلَن ُهَدى َّللاَّ

 .(ٓٔ)"صفتُه هو هدى هللا ٌهدي به من شاء من خلمه
ٌمول: الذي وهبه هللا لهم من خشٌته وخوؾ َعَذابِِه ورجاء رحمته هدي  لال الزجاج:" 

" َّللاَّ
(ٔٔ). 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (ٕ)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .1ٖٖؼرٌب المرآن:  (٘)
 .ٕٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .1ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2/5ٗتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕٕٙٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (5)
 .2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
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هذا الذي ٌصٌب هإالء الموم الذٌن وصفت صفتهم عند سماعهم  لال الطبري: ٌمول:" 
المرآن من الشعرار جلودهم ثم لٌنها ولٌن للوبهم إلى ذكر هللا من بعد ذلن، توفٌك هللا إٌاهم 

 .(ٔ)تبارن وتعالى بالمرآن من ٌشاء من عباده" وفَّمهم له، ٌهدي
ه معنى لوله: }َذِلَن ُهَدى{ إلى أن ٌكون ذلن من ذكر المرآن،  لال الطبري:"  ولد ٌتوجَّ

 .(ٕ)فٌكون معنى الكبلم: هذا المرآن بٌان هللا ٌهدي به من ٌشاء، ٌوفك لئلٌمان به من ٌشاء"
ُ فََما   [، أي:" ومن ٌضلله هللا عن ٖٕلَهُ ِمْن َهاٍد{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

 .(ٖ)اإلٌمان بهذا المرآن; لكفره وعناده، فما له ِمن هاد ٌهدٌه وٌوفمه"
ومن ٌخذله هللا عن اإلٌمان بهذا المرآن والتصدٌك بما فٌه، فٌضله  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)عنه، فما له من ُمَوفِّك له، ومسدد ٌسدده فً اتباعه"
ومن ٌخذْله هللاُ فٌجعل للبه لاسٌاً مظلماً، فلٌس له مرشٌد وال هاد  لال الصابونً:" أي:"

 .(٘)"بعد هللا
 [:ٖٕ-ٕٔفوابد اآلٌات: ]

 مظاهر العلم والمدرة اإللهٌة الموجبة لئلٌمان به وبرسوله ولمابه. -ٔ
 وآخر ؼٌر لابل لها. ،للب لابل للهداٌة :بٌان أن الملوب للبان -ٕ
 بٌان أن المرآن أحسن ما ٌحدث به المإمن إذ أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. -ٖ
فضٌلة أهل الخشٌة من هللا إذ هم الذٌن ٌنفعلون لسماع المرآن فترتعد فرابصهم عند سماع  - ٗ

 وعٌده، وتلٌن للوبهم وجلودهم عند سماع وعده.
 

 المرآن
({ ِٕٗب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َولٌَِل ِللظَّاِلِمٌَن ذُولُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن )}أَفََمْن ٌَتَِّمً بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعََذا

 [ٕٗ]الزّمر : 
 التفسٌر: 

خٌر أم من  -فبل ٌتهٌؤ له أن ٌتمً النار إال بوجهه; لكفره وضبلله-أفمن ٌُْلمى فً النار مؽلوال 
وبال ما كنتم فً الدنٌا تكسبون من  ٌنعم فً الجنة; ألن هللا هداه؟ ولٌل ٌومبذ للظالمٌن: ذولوا

 معاصً هللا.
َِّمً بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعََذاِب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]الزّمر :   [، أي:" أفمن ٌُْلمى ٕٗلوله تعالى:}أَفََمْن ٌَت

خٌر أم من هو آمن من  -فبل ٌتهٌؤ له أن ٌتمً النار إال بوجهه; لكفره وضبلله-فً النار مؽلوال 
 .(ٙ)العذاب"
 ، على لولٌن:اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة اتماء هذا الضاّل بوجهه ُسوء العذاب 
 ، (2)لاله مجاهد أنه ٌُْرمى به فً جهنم مكبوبا على وجهه، فذلن اتماإه إٌاه.أحدهما: 
 .(1)ٌجر على وجهه فً النار" لال مجاهد:" 
فؤّول ما تَمس النار وجهه، وهذا المول أنه ٌنطلك به إلى النار مكتوفا، ثم ٌُرمى به فٌها، الثانً: 

 .(ٓٔ)، وبه لال مماتل(5)ٌُذكر عن ابن عباس بسند ضعٌؾ

                                                           

 .1ٕٔ-1ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .2ٔ/ٖ، وصفوة التفاسٌر: ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .21٘، وتفسٌر مجاهد: 1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٙٙ-2٘ٙ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
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ٌمول لٌس الضال الذي ٌتمً النار بوجهه كالمهتدي الذي ال تصل النار إلى  لال مماتل:" 
وجهه، لٌسا بسواء، ٌمول: الكافر ٌتمً بوجهه شدة العذاب وهو فً النار مؽلولة ٌده إلى عنمه، 

فً عنمه حجر ضخم مثل الجبل العظٌم من كبرٌت تشتعل النار فً الحجر وهو معلك فً عنمه و
وتشتعل على وجهه فحرها ووهجها على وجهه ال ٌطٌك دفعها عن وجهه من أجل األؼبلل التً 

 .(ٔ)فً ٌده وعنمه"
نار، فبل ٌمال: إن الكافر تنطلك به الخزنة إلى النار مؽلوال، فٌمذؾ به فً ال لال الفراء:" 

 .(ٕ)ٌتمٌها إال بوجهه"
كؤنه  -وهللا أعلم  -فهذا لم ٌظهر له خبر فً اللفظة ولكنه فً المعنى  لال األخفش:" 

 .(ٖ)«"أفمن ٌتمً بوجهه أفضل أم من ال ٌتمً»
معناه: أن اإلنسان إذا لمى مخوفا من المخاوؾ استمبله بٌده، وطلب  لال الزمخشري:" 

أعضابه علٌه والذي ٌلمى فً النار ٌلمى مؽلولة ٌداه إلى عنمه، فبل  أن ٌمً بها وجهه، ألنه أعز
ٌتهٌؤ له أن ٌتمى النار إال بوجهه الذي كان ٌتمى المخاوؾ بؽٌره، ولاٌة له ومحاماة علٌه. ولٌل: 

 .(ٗ)المراد بالوجه الجملة، ولٌل: نزلت فً أبى جهل"
 :(٘)اكتفى فً هذه اآلٌة بؤحد المسمٌن عن اآلخر ، كمول الشاعر لال ابن كثٌر:" 

ْمُت أْرًضا... أرٌُد الخٌَر : أٌّهما ٌَلٌنً؟  فََما أْدري إَذا ٌَمَّ
 .(ٙ)ٌعنً : الخٌر أو الشر"

[، أي:" ولٌل ٌومبذ ٕٗلوله تعالى:}َولٌَِل ِللظَّاِلِمٌَن ذُولُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن{ ]الزّمر :  
 .(2)ظالمٌن: ذولوا وبال ما كنتم فً الدنٌا تكسبون من معاصً هللا"لل

ولالت الخزنة: للظالمٌن: }ذولوا{ العذاب ب }ما كنتم تكسبون{ من الكفر  لال مماتل:" 
 .(1)والتكذٌب"

ٌمول: وٌمال ٌومبذ للظالمٌن أنفسهم بإكسابهم إٌاها سخط هللا. ذولوا الٌوم  لال الطبري:" 
 .(5)أٌها الموم وبال ما كنتم فً الدنٌا تكسبون من معاصً هللا"

 .(ٓٔ)وٌُْمَرُع فٌمال له وألمثاله من الظالمٌن :}ذُولُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن {" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌُْث اَل ٌَْشعُُروَن ) }َكذََّب الَِّذٌنَ  ُ اْلِخْزَي فًِ اْلَحٌَاِة ِٕ٘مْن لَْبِلِهْم فَؤَتَاُهُم اْلعََذاُب ِمْن َح ( فَؤََذالَُهُم َّللاَّ

ْنٌَا َولَعََذاُب اآْلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن )  [ٕٙ-ٕ٘({ ]الزّمر : ٕٙالدُّ
                                                           

 .2ٙٙ-2٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .1ٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .5٘ٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
، "الشعر والشعراء" 2ٗ٘. وورد منسوبًا له، فً "المفضلٌات" ٕٕٔالعبدي، وهو فً دٌوانه: البٌت للمثمب (٘)
، "خزانة األدب" 5ٔٔ، "شرح شواهد المؽنً" ٓٗ/ ٔ، و"الحماسة البصرٌة" ٕ٘ٓ، و"الصناعتٌن" ٖٓٗ/ ٔ

ٔٔ /1ٓ 
 .ٖٕٔوورد ؼٌر منسوب فً "معانً المرآن" للفراء: 

مًرا ..(، وعند الفراء: )ٌممت وجها ..( وفً "الحماسة البصرٌة" كما عند ورواٌته فً "المفضلٌات": )ٌممت أ
 المإلؾ، وفً "شرح شواهد المؽنً" "الخزانة": )وجهت وجًها ..(.

 وبعد هذا البٌت:
 أألخٌر الذي أنا أبتؽٌه ... أم الشر الذي هو ٌبتؽٌنً

 .ومعنى )ٌمٌت(: لصدت، و )ٌلٌنً(: من )الَوْلً(، وهو: المرب
 .2/5٘فسٌر ابن كثٌر: ت (ٙ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .2ٙٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2/5٘تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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 التفسٌر: 
رسلهم، فجاءهم العذاب من حٌث ال ٌشعرون بمجٌبه،  -ولأٌها الرس-كذَّب الذٌن ِمن لبل لومن 

فؤذاق هللا األمم المكذبة العذاب والهوان فً الدنٌا، وأعد لهم عذابًا أشد وأشك فً اآلخرة، لو كان 
 هإالء المشركون ٌعلمون أن ما حلَّ بهم; بسبب كفرهم وتكذٌبهم التَّعظوا.

ٌُْث اَل ٌَْشعُُروَن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن   [، ٕٙلَْبِلِهْم فَؤَتَاُهُم اْلعََذاُب ِمْن َح
رسلهم، فجاءهم العذاب من حٌث ال ٌشعرون  -أٌها الرسول-أي:" كذَّب الذٌن ِمن لبل لومن 

 .(ٔ)بمجٌبه"
كذب الذٌن من لبل هإالء المشركٌن من لُرٌش من األمم الذٌن  لال الطبري:ٌمول: " 

الدهور الخالٌة رسلهم، فجاءهم عذاب هللا من الموضع الذي ال ٌعلمون بمجٌبه مضوا فً 
 .(ٕ)منه"

ٌعنً: لبل كفار مكة كذبوا رسلهم بالعذاب فً اآلخرة بؤنه ؼٌر نازل بهم  لال مماتل:" 
 .(ٖ)}فؤتاهم العذاب من حٌث ال ٌشعرون{، وهم ؼافلون عنه"

ٌعنً : المرون الماضٌة المكذبة للرسل ، أهلكهم هللا بذنوبهم ، وما كان  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لهم من هللا من واق"

ٌُْث ال ٌَْشعُُروَن{، من الجهة التً ال ٌحتسبون، وال ٌخطر  لال الزمخشري:"  }مْن َح
ببالهم أن الشر ٌؤتٌهم منها، بٌنا هم آمنون رافهون إذ فوجبوا من مؤمنهم. والخزي: الذل 

 .(٘)"والصؽار، كالمسخ والخسؾ والمتل والجبلء، وما أشبه ذلن من نكال هللا
ُ اْلِخْزَي فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا{ ]الزّمر :   [، أي:" فؤذاق هللا األمم ٕٙلوله تعالى:}فَؤََذالَُهُم َّللاَّ

 .(ٙ)المكذبة العذاب والهوان فً الدنٌا"
فعجل هللا لهإالء األمم الذٌن كذبوا رسلهم الهوان فً الدنٌا،  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(2)والعذاب لبل اآلخرة، ولم ٌنظرهم إذ عتوا عن أمر ربهم"
أي : بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفً المإمنٌن بهم ، فلٌحذر  لال ابن كثٌر:" 

المخاطبون من ذلن ، فإنهم لد كذبوا أشرؾ الرسل ، وخاتم األنبٌاء ، والذي أعده هللا لهم فً 
 .(1)اآلخرة من العذاب الشدٌد أعظُم مما أصابهم فً الدنٌا "

ولعذاب اآلخرة الذي أُعدَّ لهم  [، أي:"ٕٙ]الزّمر : لوله تعالى:}َولَعََذاُب اآْلِخَرةِ أَْكبَُر{  
 . (5)"أعظم بكثٌر من عذاب الدنٌا

ٌمول: ولعذاب هللا إٌاهم فً اآلخرة إذا أدخلهم النار، فعذّبهم بها، أكبر من  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)العذاب الذي عذّبهم به فً الدنٌا"

 .(ٔٔ)أكبر من كل عذاب"لال السمعانً:" أي: عذاب اآلخرة وهو عذاب النار  
[، أي:" لو كان هإالء المشركون ٌعلمون أن ٕٙلوله تعالى:}لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ ]الزّمر :  

 .(ٕٔ)ما حلَّ بهم; بسبب كفرهم وتكذٌبهم التَّعظوا"
 .(ٔ)ٌمول: لو علم هإالء المشركون من لرٌش ذلن"لال الطبري: " 

                                                           

 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٙٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .2/5٘تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .2/5٘تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (5)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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 [:ٕٙ-ٕٗفوابد اآلٌات: ]
 والجزاء بذكر شًء من أحوال ٌوم المٌامة. تمرٌر البعث -ٔ
 تهدٌد لرٌش على إصرارها على التكذٌب للرسول وما جاءها به من اإلسبلم. -ٕ
 العذاب على التكذٌب والمعاصً منه الدنٌوي، ومنه األخروي. -ٖ
ً ما كذبوا وال كفروا وال ظلموا فالجهل هو سبب  -ٗ ً ٌمٌنٌا لو علم الناس عذاب اآلخرة علما

 بلن والشماء دابما.اله
 المرآن

ٌَْر ِذي 5ٕ}َولَمَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فًِ َهَذا اْلمُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل لَعَلَُّهْم ٌَتَذَكَُّروَن ) ( لُْرآنًا َعَربًٌِّا َؼ
 [7ٕ-5ٕ({ ]الزّمر : 7ِٕعَوجٍ لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن )

 التفسٌر: 
هذا المرآن من كل مثل من أمثال المرون الخالٌة تخوٌفًا  ولمد ضربنا لهإالء المشركٌن باهلل فً

وتحذًٌرا; لٌتذكروا فٌنزجروا عما هم علٌه ممٌمون من الكفر باهلل. وجعلنا هذا المرآن عربًٌا 
واضح األلفاظ سهل المعانً، ال لَْبس فٌه وال انحراؾ; لعلهم ٌتمون هللا بامتثال أوامره واجتناب 

 نواهٌه.
[، أي:" ولمد 2ٕلَمَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فًِ َهَذا اْلمُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل{ ]الزّمر : لوله تعالى:}وَ  

ضربنا لهإالء المشركٌن باهلل فً هذا المرآن من كل مثل من أمثال المرون الخالٌة تخوٌفًا 
 .(ٕ)وتحذًٌرا"
أمثال المرون ولمد مثلنا لهإالء المشركٌن باهلل من كل مثل من  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)لؤلمم الخالٌة، تخوٌفا منا لهم وتحذٌرا"
 .(ٗ)أي: شبه ومثال"{"ِمْن ُكّلِ َمثَلٍ لال السمعانً:} 
لعلهم ٌتعظون وٌعتبرون بتلن األمثال  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن{ ]الزّمر :  

 .(٘)"والزواجر
 .(ٙ)عما هم علٌه ممٌمون من الكفر باهلل" ٌمول: لٌتذكروا فٌنزجروالال الطبري: " 
 .(2)أي: ٌتذكرون ما فٌه من األمثال" لال السمعانً:" 
ٌَْر ِذي ِعَوجٍ{ ]الزّمر :   [، أي:" وجعلنا هذا المرآن عربًٌا 1ٕلوله تعالى:}لُْرآنًا َعَربًٌِّا َؼ

 .(1)واضح األلفاظ سهل المعانً، ال لَْبس فٌه وال انحراؾ"
ٌَْر ِذي  الطبري:ٌمول:لال   لمد ضربنا للناس فً هذا المرآن من كل مثل لرآنا عربٌا }َؼ

 .(5)ِعَوجٍ{، ٌعنً: ذي لبس"
 .(ٓٔ)أي: أنزلنا لرآنا عربٌا ؼٌر ذي لبس" لال السمعانً:" 

ٌَْر ِذي ِعَوجٍ{: ؼٌر ذي لبس"  .(ٔٔ)عن مجاهد: "}لُْرآنًا َعَربًٌِّا َؼ
 .(ٕٔ)ٌعنً: لٌس مختلفا، ولكنه مستمٌم" لال مماتل:"

 .(ٔ)مستمٌما برٌبا من التنالض واالختبلؾ"لال الزمخشري:أي:"

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .1ٖٕ-1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٙٙ/ٖلٌمان: تفسٌر مماتل بن س (ٕٔ)
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}َعَربًٌِّا{ منصوب على الحال. المعنى: ضَرْبنا للْناس فً هذا المرآن فً  لال الزجاج:"
 ً . وجاءنً عمرو حال عربٌَّته وبٌانه. وذكر }لرآناً{ توكٌداً، كما تمول: جاءنً زٌدا َرُجبًل صاِلحا

ً »و«.. َرُجبلً »فَتَْذُكُر  إْنَساناً َعالبًِل.  .(ٕ)توكٌدا"« إنسانا
ٌجوز أن ٌنتصب}َعَربًٌِّا{ على المدح... فإن للت: فهبل لٌل: مستمٌما:  لال الزمخشري:"

أو ؼٌر معوج؟ للت: فٌه فابدتان، إحداهما: نفى أن ٌكون فٌه عوج لط، كما لال: ولم ٌجعل له 
ثانٌة: أن لفظ العوج مختص بالمعانً دون األعٌان. ولٌل: المراد بالعوج: الشن عوجا وال

 :(ٖ)واللبس. وأنشد
 .(ٗ)ولد أتان ٌمٌن ؼٌر ذى عوج ... من اإلله ولول ؼٌر مكذوب"

حجته بؤن كتابه عربً، فً كل آٌة  -عز وجل  -هللا  -لال الشافعً رحمه هللا: "فؤلام 
 .(٘)ذكرناها"
َّمُوَن{ ]الزّمر : لوله   [، أي:" لعلهم ٌتمون هللا بامتثال أوامره واجتناب 1ٕتعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَت
 .(ٙ)نواهٌه"
ٌمول: جعلنا لرآنا عربٌا إذ كانوا عربا، لٌفهموا ما فٌه من المواعظ، حتى  لال الطبري:" 

ٌتموا ما حذرهم هللا فٌه من بؤسه وسطوته، فٌنٌبوا إلى عبادته وإفراد األلوهة له، وٌتبّرءوا من 
 .(2)األنداد واآللهة"

 
 المرآن

ُ َمثاًَل َرُجاًل فٌِِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن  ِ بَْل }َضَرَب َّللاَّ َوَرُجاًل َسلًَما ِلَرُجٍل َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثاًَل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 [7ٕ({ ]الزّمر : 7ٕأَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر: 
ضرب هللا مثبل عبًدا مملوًكا لشركاء متنازعٌن، فهو حٌران فً إرضابهم، وعبًدا خالًصا لمالن 

ٌْرة واحد ٌعرؾ مراده وما ٌرضٌه، هل ٌست وٌان مثبل؟ ال ٌستوٌان، كذلن المشرن هو فً َح
وشن، والمإمن فً راحة واطمبنان. فالثناء الكامل التام هلل وحده، بل المشركون ال ٌعلمون 

 الحك فٌتبعونه.
ُ َمثبًَل َرُجبًل فٌِِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجبًل َسلًَما ِلَرُجٍل{ ]الزمّ   ر : لوله تعالى:}َضَرَب َّللاَّ

[، أي:" ضرب هللا مثبل عبًدا مملوًكا لشركاء متنازعٌن، فهو حٌران فً إرضابهم، وعبًدا 5ٕ
 .(1)خالًصا لمالن واحد ٌعرؾ مراده وما ٌرضٌه"

ٌمول تعالى ذكره: مثل هللا مثبل للكافر باهلل الذي ٌعبد آلهة َشتَّى، وٌطٌع  لال الطبري:" 
بُد إال هللا الواحد، ٌمول تعالى ذكره: ضرب هللا مثبل جماعة من الشٌاطٌن، والمإمن الذي ال ٌع

لهذا الكافر رجبل فٌه شركاء. ٌمول: هو بٌن جماعة مالكٌن متشاكسٌن، ٌعنً: مختلفٌن 
متنازعٌن، سٌبة أخبللهم، من لولهم: رجل شكس: إذا كان سٌا الخلك، وكل واحد منهم 

ٌمول: ورجبل ُخلُوصا لرجل ٌعنً ٌستخدمه بمدر نصٌبه وِمْلكه فٌه، ورجبل مسلما لرجل، 
 .(5)المإمن الموحد الذي أخلص عبادته هلل، ال ٌعبد ؼٌره وال ٌدٌن لشًء سواه بالربوبٌة"

                                                                                                                                                                      

 .ٕ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٖٕٔ/ٖتفسٌر الؽمام الشافعً:  (٘)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
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واضرب لمومن مثبل، ولل لهم: ما تمولون فً رجل من الممالٌن لد  لال الزمخشري:" 
اشترن فٌه شركاء بٌنهم اختبلؾ وتنازع: كل واحد منهم ٌدعى أنه عبده، فهم ٌتجاذبونه 
وٌتعاورونه فً مهن شتى ومشاده، وإذا عنت له حاجة تدافعوه، فهو متحٌر فً أمره سادر، لد 

 ٌدرى أٌهم ٌرضى بخدمته؟ وعلى أٌهم ٌعتمد فً تشعبت الهموم للبه وتوزعت أفكاره، ال
حاجاته. وفً آخر: لد سلم لمالن واحد وخلص له، فهو معتنك لما لزمه من خدمته، معتمد علٌه 
فٌما ٌصلحه، فهمه واحد وللبه مجتمع، أى هذٌن العبدٌن أحسن حاال وأجمل شؤنا؟ والمراد: 

مذهبه من أن ٌدعى كل واحد منهم  تمثٌل حال من ٌثبت آلهة شتى، وما ٌلزمه على لضٌة
عبودٌته، وٌتشاكسوا فً ذلن وٌتؽالبوا، كما لال تعالى: }َولَعبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض{ ]المإمنون : 

[، وٌبمى هو متحٌرا ضابعا ال ٌدرى أٌهم ٌعبد؟ وعلى ربوبٌة أٌهم ٌعتمد؟ وممن ٌطلب 5ٔ
، وحال من لم ٌثبت إال إلها واحدا، فهو لابم رزله؟ وممن ٌلتمس رفمه؟ فهمه شعاع، وللبه أوزاع

بما كلفه، عارؾ بما أرضاه وما أسخطه، متفضل علٌه فً عاجله، مإمل للثواب فً آجله. وفٌه 
صلة شركاء، كما تمول: اشتركوا فٌه. والتشاكس والتشاخس: االختبلؾ، تمول: تشاكست 

 .(ٔ)أحواله، وتشاخست أسنانه سلما لرجل خالصا"
لوله:"}َرُجبل فٌِه ُشَركاُء ُمتَشاِكُسوَن َوَرُجبل ساِلًما ِلَرُجٍل{، لال: هذا مثل إله  عن مجاهد، 

 .(ٕ)الباطل وإله الحك"
 .(ٖ)مثل ألوثانهم التً كانوا ٌعبدون" لال السدي:" 
ُ َمثبَل َرُجبل فٌِِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن{، لال: هذا المشرن   عن لتادة، لوله: "}َضَرَب َّللاَّ

تتنازعه الشٌاطٌن، ال ٌمر به بعضهم لبعض. }َوَرُجبل َساِلًما ِلَرُجٍل{، لال: هو المإمن أخلص 
 .(ٗ)الدعوة والعبادة"

الشركاء المتشاكسون: الرجل الذي ٌعبد آلهة شتى كّل لوم ٌعبدون إلها  لال ابن عباس:" 
ٌرضونه وٌكفرون بما سواه من اآللهة، فضرب هللا هذا المثل لهم، وضرب لنفسه مثبل ٌمول: 

 .(٘)رجبل َسِلَم لرجل. ٌمول: ٌعبدون إلها واحدا ال ٌختلفون فٌه"
كسون كلهم سٌا الخلك، لٌس منهم أرأٌت الرجل الذي فٌه شركاء متشا لال ابن زٌد:" 

واحد إال تلماه آخذا بطرؾ من مال الستخدامه أسواإهم، والذي ال ٌملكه إال واحد، فإنما هذا مثل 
ضربه هللا لهإالء الذٌن ٌعبدون اآللهة، وجعلوا لها فً أعنالهم حمولا، فضربه هللا مثبل لهم، 

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال ٌَْعلَُمون{، وفً لوله:وللذي ٌعبده وحده }َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبَل اْلحَ  َوَرُجبل ساِلَما »ْمُد َّلِلَّ
 .(ٙ)، ٌمول: لٌس معه شرن"«ِلَرُجلٍ 

، ولال: لٌس فٌه -ٌعنً باأللؾ-، «َساِلًما ِلَرُجلٍ »عن مجاهد، عن ابن عباس أنه لرأها: 
 .(2)ألحد شًء"

 .(1)لًَما ِلَرُجٍل{، بمعنى: صلحا"ولرأ ذلن عامة لّراء المدٌنة والكوفة: "}َوَرُجبل سَ  
فً حسن الحال، [، أي:" هل ٌستوٌان 5ٕلوله تعالى:}َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبًَل{ ]الزّمر :  

د مع المشرن الذي ٌعبد آلهة شتى  .(5)"وراحة البال؟ فكذلن ال ٌتساوى المإمن الموّحِ
ِد َوَمثَُل المشرن" لال الزجاج:   .(ٓٔ)أي: هل ٌَْستَِوي َمثَُل المَوّحِ

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري : (ٕ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري : (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري : (ٗ)
 .1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري : (٘)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري : (2)
 .1ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري : (1)
 .]بتصرؾ بسٌط[2ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: هل ٌستوي مثُل هذا الذي ٌخدم جماعة شركاء سٌبة  لال الطبري:" 
أخبللهم مختلفة فٌه لخدمته مع منازعته شركاءه فٌه والذي ٌخدُم واحدا ال ٌنازعه فٌه منازع إذا 

إذا أخطؤ صفح له عن خطبه، ٌمول: فؤّي هذٌن أحسن أطاعه عرؾ له موضع طاعته وأكرمه، و
 .(ٔ)حاال وأروح جسما وألّل تعبا ونصبا؟"

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم ال ٌَْعلَُموَن{، ٌمول: من اختُلؾ   عن ابن عباس: "}َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبَل اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(ٕ)فٌه خٌر، أم من لم ٌُْختلَؾ فٌه؟"

ِ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}اْلَحْمُد    .(ٖ)[، أي:" فالثناء الكامل التام هلل وحده"5َّٕلِلَّ
 .(ٗ)ٌمول: الشكر الكامل، والحمُد التاّم هلل وحده دون كّل معبود سواه" لال الطبري:" 
لال الزمخشري:" الحمد هلل الواحد الذي ال شرٌن له دون كل معبود سواه، أى: ٌجب أن  

 .(٘)والعبادة، فمد ثبت أنه ال إله إال هو"ٌكون الحمد متوجها إلٌه وحده 
[، أي:" بل المشركون ال ٌعلمون الحك 5ٕلوله تعالى:}بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الزّمر :  
 .(ٙ)فٌتبعونه"
ٌمول جل ثناإه: وما ٌستوي هذا المشترن فٌه، والذي هو منفرد ملكه  لال الطبري:" 

لواحد، بل أكثر هإالء المشركٌن باهلل ال ٌعلمون أنهما ال ٌستوٌان، فهم بجهلهم بذلن ٌعبدون آلهة 
 .(2)شتى من دون هللا"

 .(1)لال الزمخشري:" }بل أكثرهم ال ٌعلمون{ فٌشركون به ؼٌره" 
 

 المرآن
-ٖٓ({ ]الزّمر : ٖٔ( ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن )ٌٖٓت َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن )}إِنََّن َمٌِّ 
ٖٔ] 

 التفسٌر: 
ٌوم المٌامة عند ربكم  -أٌها الناس-مٌت وإنهم مٌتون، ثم إنكم جمٌعًا  -أٌها الرسول-إنن 

 تتنازعون، فٌحكم بٌنكم بالعدل واإلنصاؾ.
مٌت وإنهم  -أٌها الرسول-[، أي:" إنن ٖٓلوله تعالى:}إِنََّن َمٌٌِّت َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن{ ]الزّمر :  
 .(5)مٌتون"

ٌِْه َوَسلَّم: إنن ٌا دمحم مٌت عن  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٓٔ)"للٌل، وإن هإالء المكذّبٌن من لومن والمإمنٌن منهم مٌتون

 .(ٔٔ)أي: ستموت وٌموتون" لال ابن لتٌبة:" 
كانوا ٌتربصون برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص موته، فؤخبر أن الموت ٌعمهم، فبل  لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)معنى للتربص، وشماتة البالً بالفانً"
عند موت  -رضً هللا عنه-اآلٌة من اآلٌات التً استشهد بها الصدٌك  لال ابن كثٌر:" 

ُسلُ  ٌد إِال َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، حتى تحمك الناس موته ، مع لوله : } َوَما ُمَحمَّ

                                                           

 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔ)
 .1ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٗالكشاؾ:  (٘)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري : (2)
 .ٕٙٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٙٙٔلمرآن: تؤوٌل مشكل ا (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (ٕٔ)
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ُ  أَفَإِْن َماَت أَْو لُتَِل اْنمَلَْبتُْم َعلَى أَْعمَابُِكْم َوَمنْ  ٌْبًا َوَسٌَْجِزي َّللاَّ َ َش ٌِْه فَلَْن ٌَُضرَّ َّللاَّ ٌَْنمَِلْب َعلَى َعِمبَ
 .(ٔ)["ٗٗٔالشَّاِكِرٌَن { ]آل عمران : 

عن عابشة لالت: "دخل أبو بكر على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولد مات، فمبله ولال: وا نبٌاه! ... وا  
}إِنََّن َمٌٌِّت اآلٌة. ولوله:  (ٕ)َجعَْلنَا ِلبََشٍر ِمْن لَْبِلَن اْلُخْلد{}َوَما  خلٌبله!. وا صفٌاه! ... ثم تبل :

 .(ٖ)"َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن{
 .(ٗ)وعن لتادة: "نعى إلى نبٌه نفسه، ونعى إلٌكم أنفسكم" 
أي:" ثم إنكم  [،ٖٔلوله تعالى:}ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن{ ]الزّمر :  
 .(٘)ٌوم المٌامة عند ربكم تتنازعون، فٌحكم بٌنكم بالعدل واإلنصاؾ" -أٌها الناس-جمٌعًا 

ٌمول: ثم إن جمٌعكم المإمنٌن والكافرٌن ٌوم المٌامة عند ربكم تختصمون  لال الطبري:" 
 .(ٙ)فٌؤخذ للمظلوم منكم من الظالم، وٌفصل بٌن جمٌعكم بالحّك"

[ وجوه من ٖٔتعالى:}ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن{ ]الزّمر : لوله وفً  
 التفسٌر:

 .(2)أحدها : أن المخاصمة فً الدماء ، لاله عكرمة
 .(1)الثانً : أنها فً المداٌنة ، لاله الربٌع بن أنس

 .(5)ابن زٌد. لاله أهل اإلسبلم وأهل الكفرالثالث : ٌعنً: مخاصمة 
لال الماوردي:ٌعنً: " فً اإلٌمان والكفر، فمخاصمة المإمنٌن تمرٌع ، ومخاصمة 

 .(ٓٔ)الكافرٌن ندم"
 .(ٔٔ)بذلن اختصام أهل اإلسبلم. لاله ابن عمرالرابع : ٌعنً: 

نزلت علٌنا هذه اآلٌة وما ندري ما تفسٌرها حتى ولعت الفتنة، فملنا: هذا  لال ابن عمر:" 
بُّنا أن نختصم فً }ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُمون{"الذي وعدنا ر

(ٕٔ). 
لما نزلت: }إِنََّن َمٌٌِّت َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم{ ... اآلٌة، لالوا: ما خصومتنا  لال إبراهٌم:" 

 .(ٖٔ)هذه خصومتنا بٌننا" بٌننا ونحن إخوان، لال: فلما لُتل عثمان بن عفان، لالوا:
عن أبً العالٌة، لوله: "}ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن{، لال: هم أهل  

 .(ٗٔ)المبلة"
الخامس: ٌخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعٌؾ المستكبر. 

 .(٘ٔ)لاله ابن عباس
الرحمن بن حاطب بن الزبٌر: "لما نزلت: }إِنََّن َمٌٌِّت َوإِنَُّهْم َمٌِّتُوَن ثُمَّ ٌحٌى بن عبد لال 

إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم تَْختَِصُموَن{، لال الزبٌر: ٌا رسول هللا، أٌنكر علٌنا ما كان بٌننا فى 

                                                           

 .2/5ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .[ٖٗ]األنبٌاء : (ٕ)
 .ٕٖ٘ٗ/1(:صٖٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗنمبل عن: الكشاؾ:  (ٗ)
 .ٔٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕ٘ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (1)
 .12ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕ٘ٔ/٘النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .11ٕ-12ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .11ٕ-12ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .11ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .11ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .12ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)



ٕ٘ٔ 
 

ٌْهِ  َوَسلَّم"نَعَْم حتى ٌَُإدَّى إلى ُكّلِ ذي َحّكٍ  الدنٌا مع خواّص الذنوب؟ فمال النبً: َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٔ)َحمُّهُ"

عن أبً سعٌد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "والذي نفسً بٌده ، إنه لٌختصم، حتى الشاتان 
 . (ٕ)فٌما انتطحتا"

شاتٌن ٌنتطحان  وفً المسند عن أبً ذر ، رضً هللا عنه أنه  لال : رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)، فمال : "أتدري فٌم ٌنتطحان ٌا أبا ذر ؟" للت : ال. لال : "لكن هللا ٌدري وسٌحكم بٌنهما"

ٌجاء باإلمام الخابن ٌوم المٌامة  ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " -رضً هللا عنه-عن أنس 
 .(ٗ)"ركان جهنمفتخاصمه الرعٌة فٌفلحوا علٌه فٌمال له: سد ركنا مكن أ

وعن ابن عباس أنه لال : "ٌختصم الناس ٌوم المٌامة ، حتى تختصم الروح مع الجسد ، 
فتمول الروح للجسد : أنت فعلت. وٌمول الجسد للروح : أنت أمرت ، وأنت سولت. فٌبعث هللا 

انا ملكا ٌفصل بٌنهما ، فٌمول لهما إن مثلكما كمثل رجل ممعد بصٌر واآلخر ضرٌر ، دخبل بست
، فمال الممعد للضرٌر : إنً أرى هاهنا ثمارا ، ولكن ال أصل إلٌها. فمال له الضرٌر : اركبنً 
فتناولها ، فركبه فتناولها ، فؤٌهما المعتدي ؟ فٌموالن : كبلهما. فٌمول لهما الملن. فإنكما لد 

 .(٘)حكمتما على أنفسكما. ٌعنً : أن الجسد للروح كالمطٌة ، وهو راكبه"
  .(ٙ)ٌختصم المإمن والكافر، وٌخاصم المظلوم الظالم. لاله الزجاج:  السادس

السابع: أن تخاصمهم هو: تحاكمهم إلى هللا تعالى فٌما تؽالبوا علٌه فً الدنٌا من حمولهم خاصة 
دون حموق هللا لٌستوفٌها من حسنات من وجبت علٌه فً حسنات من وجبت له. أفاده 

 .(2)الماوردي
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: عنً بذلن: إنن ٌا دمحم  لال الطبري:" 

ستموت، وإنكم أٌها الناس ستموتون، ثم إن جمٌعكم أٌها الناس تختصمون عند ربكم، مإمنكم 
وكافركم، ومحموكم ومبطلوكم، وظالموكم ومظلوموكم، حتى ٌإخذ لكّل منكم ممن لصاحبه لبله 

أولى بالصواب ألن هللا عم بموله: }ثُمَّ إِنَُّكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم حك حمُّه، وإنما للنا هذا المول 
تَْختَِصُموَن{ خطاب جمٌع عباده، فلم ٌخصص بذلن منهم بعضا دون بعض، فذلن على عمومه 
على ما عمه هللا به، ولد تنزل اآلٌة فً معنى، ثم ٌكون داخبل فً حكمها كّل ما كان فً معنى ما 

 .(1)زلت به"ن
لال الزمخشري:" }تختصمون{، فتحتج أنت علٌهم بؤنن بلؽت فكذبوا، فاجتهدت فً  

الدعوة فلجوا فً العناد، وٌعتذرون بما ال طابل تحته، تمول األتباع: }أََطْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا{ 
حمل على اختصام [، وتمول السادات: أؼوتنا الشٌاطٌن وآباإنا األلدمون، ولد 2ٙ]األحزاب : 

[، 1ٕالجمٌع وأن الكفار ٌخاصم بعضهم بعضا، حتى ٌمال لهم: } اَل تَْختَِصُموا لََديَّ { ]ق : 
 .(5)والمإمنون الكافرٌن ٌبكتونهم بالحجج، وأهل المبلة ٌكون بٌنهم الخصام"

                                                           

 .12ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
[ لال 1وكذا رواه اإلمام أحمد عن سفٌان ، وعنده زٌادة : ولما نزلت : } ثُمَّ لَتُْسؤَلُنَّ ٌَْوَمبٍِذ َعِن النَِّعٌِم {]التكاثر : 

لال : "أما إن  -( األسودان : التمر والماء ٌٔعنً : هما ) -الزبٌر : أي رسول هللا ، أي نعٌم نسؤل عنه ؟ وإنما 
 ذلن سٌكون".

 (. ولال الترمذي : حسن.ٕولد روى هذه الزٌادة الترمذي وابن ماجه ، من حدٌث سفٌان ، به )
 (.5٘ٔٗ( وسنن ابن ماجه برلم )ٖٖٙ٘( وسنن الترمذي برلم )ٗٙٔ/ٔالمسند )

 .( ودراج أبو السمح عن أبً الهٌثم ضعٌؾ5ٕ/ٖالمسند )(ٕ)
 .(ٕٙٔ/٘المسند )(ٖ)
 .ٖٓٙ/ٖٔ:ص(2ٓٓٗمسند البزاز) (ٗ)
 .2/51. نمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر: روى ابن منده فً كتاب "الروح"(٘)
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2)
 .11ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (5)



ٕٕ٘ 
 

 معنى هذه اآلٌة : ستنملون من هذه الدار ال محالة وستجتمعون عند هللا لال ابن كثٌر:" 
فً الدار اآلخرة ، وتختصمون فٌما أنتم فٌه فً الدنٌا من التوحٌد والشرن بٌن ٌدي هللا عز وجل 
، فٌفصل بٌنكم ، وٌفتح بالحك وهو الفتاح العلٌم ، فٌنجً المإمنٌن المخلصٌن الموحدٌن ، 

نٌن وإن كان سٌالها فً المإم -وٌعذب الكافرٌن الجاحدٌن المشركٌن المكذبٌن.ثم إن هذه اآلٌة 
فإنها شاملة لكل متنازعٌن فً الدنٌا ، فإنه  -والكافرٌن ، وِذْكر الخصومة بٌنهم فً الدار اآلخرة 

 .(ٔ)تعاد علٌهم الخصومة فً الدار اآلخرة"
 [:ٖٔ-2ٕفوابد اآلٌات: ]

 مشروعٌة ضرب األمثال للمبالؽة فً اإلفهام والهداٌة لمن ٌراد هداٌته. -ٔ
 فالمشرن فً حٌرة وتعب، والموحد فً راحة وهدوء بال. بٌان مثل المشرن والموحد، -ٕ
 تمرٌر أن كل نفس ذابمة الموت. -ٖ
 بٌان أن خصومة ستكون ٌوم المٌامة وٌمضً هللا تعالى فٌها بالحك ألنه هو الحك. -ٗ

 المرآن
ٌَْس  ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَ ِ َوَكذََّب بِالّصِ ْن َكَذَب َعلَى َّللاَّ ({ ٕٖفًِ َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلَكافِِرٌَن )}فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 [ٕٖ]الزّمر : 
 التفسٌر: 

ال أحد أظلم ممن افترى على هللا الكذب: بؤن نسب إلٌه ما ال ٌلٌك به كالشرٌن والولد، أو لال: 
، ولم ٌوَح إلٌه شًء، وال أحد أظلم ممن كذَّب بالحك الذي نزل على دمحم صلى هللا  ًَّ أوحً إل

ألٌس فً النار مؤوى ومسكن لمن كفر باهلل، ولم ٌصدق محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌعمل بما جاء علٌه وسلم. 
 به؟ بَلَى.
ِ{ ]الزّمر :   ْن َكَذَب َعلَى َّللاَّ ال أحد أظلم ممن افترى  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

، ولم ٌوَح إلٌه على هللا الكذب: بؤن نسب إلٌه ما ال ٌلٌك به كالشرٌن و ًَّ الولد، أو لال: أوحً إل
 .(ٕ)شًء"

فمن من خلك هللا أعظم فرٌة ممن كذب على هللا، فاّدعى أن له ولد  لال الطبري: ٌمول:" 
م ما لم ٌحرمه من المطاعم"  .(ٖ)وصاحبة، أو أنه حرَّ

 .(ٗ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -المعنى: أّي أحد أظلم ممن كذب على هللا وكذب نبٌه  لال الزجاج:" 
ٌمول تعالى مخاطبا للمشركٌن الذٌن افتروا على هللا ، وجعلوا معه آلهة  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)"-تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا  -أخرى ، وادعوا أن المبلبكة بنات هللا ، وجعلوا هلل ولدا 
االستفهام إِنكاري بمعنى النفً، أي: ال أحد أظلم ممن كذب على هللا  ال الصابونً:"ل 

 .(ٙ)بنسبة الشرٌن له والولد"
ْدِق إِْذ َجاَءهُ{ ]الزّمر :   [، أي:" وال أحد أظلم ممن كذَّب ٕٖلوله تعالى:}َوَكذََّب بِالّصِ

 .(2)بالحك الذي نزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
ٌمول: وكذّب بكتاب هللا إذ أنزله على دمحم، وابتعثه هللا به رسوال وأنكر  الطبري:"لال  

 .(1)لول ال إله إال هللا"
ومع هذا كذبوا بالحك إذ جاءهم على ألسنة رسل هللا ، صلوات هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔ)وسبلمه علٌهم أجمعٌن"

                                                           

 .2/5ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .11ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .2/51تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٖ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .11ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)



ٕٖ٘ 
 

أي : ال أحد أظلم من هذا ; ألنه جمع بٌن طرفً الباطل، كذب على هللا  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)، وَكذَّب رسول هللا ، لالوا الباطل وردوا الحك "

ْدِق إِْذ َجاَءهُ{، أي: بالمرآن"   .(ٖ)عن لتادة: "}َوَكذََّب بِالّصِ
ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلَكافِِرٌَن{ ]الزّمر :   [، أي:" ألٌس فً النار مؤوى ٕٖلوله تعالى:}أَلَ

 .(ٗ)ومسكن لمن كفر باهلل، ولم ٌصدق محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌعمل بما جاء به؟"
ٌمول تبارن وتعالى: ألٌس فً النار مؤوى ومسكن لمن كفر باهلل، وامتنع  لال الطبري:" 

ٌِْه َوَسلَّم، واتباعه على ما ٌدعوه إلٌه مما أتاه به من عند هللا من  من تصدٌك دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(٘)التوحٌد، وحكم المرآن؟"

 .(ٙ)االستفهام هنا تمرٌري، أي: بلى لهم مؤوى ومكان" لال الصابونً:" 
 

 المرآن
ْدِق َوَصدََّق بِِه أُولَئَِن ُهُم اْلُمتَّمُوَن )  [ٖٖ({ ]الزّمر : ٖٖ}َوالَِّذي َجاَء بِالّصِ

 التفسٌر: 
لوله وعمله من األنبٌاء وأتباعهم، وصدَّق به إٌمانًا وعمبل أولبن هم  والذي جاء بالصدق فً

الذٌن جمعوا خصال التموى، وفً ممدمة هإالء خاتم األنبٌاء والمرسلٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنون به، 
 العاملون بشرٌعته من الصحابة، رضً هللا عنهم، فَمن بعدهم إلى ٌوم الدٌن.

ْدِق َوَصدََّق بِِه{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوا  [، أي:" والذي جاء بالصدق ٖٖلَِّذي َجاَء بِالّصِ
 .(2)فً لوله وعمله من األنبٌاء وأتباعهم، وصدَّق به إٌمانًا وعمبل"

والذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: جاء بالصدق وآمن  لال الزمخشري:"  
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب  به، وأراد به إٌاه ومن تبعه، كما أراد بموسى إٌاه ولومه فً لوله : }َولَمَْد آتَ

[، إال أن هذا فً ٖٖن{ ]الزمر : }أُولَبَِن ُهُم اْلُمتَّمُو [، فلذلن لال:5ٗلَعَلَُّهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]المإمنون : 
الصفة وذان فً االسم. وٌجوز أن ٌرٌد: والفوج أو الفرٌك الذي جاء بالصدق وصدق به، وهم 

والذٌن جاءوا »الرسول الذي جاء بالصدق، وصحابته الذٌن صدلوا به. وفً لراءة ابن مسعود: 
اس ولم بكذبهم به، بالتخفٌؾ، أى: صدق به الن«. وصدق به»ولرئ: «. بالصدق وصدلوا به

ٌعنى: أداه إلٌهم كما نزل علٌه من ؼٌر تحرٌؾ. ولٌل: صار صادلا به، أى: بسببه، ألن المرآن 
معجزة، والمعجزة تصدٌك من الحكٌم الذي ال ٌفعل المبٌح لمن ٌجرٌها على ٌده، وال ٌجوز أن 

 .(1)ٌصدق إال الصادق، فٌصٌر لذلن صادلا بالمعجزة"
 أربعة ألوال :وفً الذي جاء بالصدق 
 .(5)أحدها : أنه جبرٌل ، لاله السدي

 .(ٕٔ)، ومجاهد، وابن زٌد(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، لاله علً بن ابً طالب-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنه رسول هللا 
 .(ٖٔ)الثالث : أنهم المإمنون جاءوا بالصدق ٌوم المٌامة ، حكاه النماش

                                                                                                                                                                      

 .2/51تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2/51تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .15ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .15ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .5ٕٓ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: ٕٖٔ٘/ٓٔ(:ص1ٖ5ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري : (ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
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 .(ٕ)«والذٌن جاءوا بالصدق وصدلوا به». وكان ٌمرأ : (ٔ)الرابع : أنهم األنبٌاء ، لاله الربٌع
 ثبلثة ألوال: «الصدق»وفً 

 .(ٖ)، لاله ابن عباس«ال إله إال هللا» أحدها : أنه
 .(ٗ)الثانً : انه المرآن ، لاله مجاهد، ولتادة

 .(٘)الثالث : أنه البعث والجزاء. أفاده الماوردي
 وفً الذي صدق به ستة ألوال:

 .(2)، والسدي(ٙ)، لاله ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنه رسول هللا 
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، ولتادة(1)الثانً : المإمنون من هذه األمة، لاله الضحان، ومجاهد

الذٌن ٌجٌبون بالمرآن ٌوم المٌامة، فٌمولون: هذا الذي أعطٌتمونا فاتبعنا ما  لال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)فٌه"

وهذا المول عن مجاهد ٌشمل كل المإمنٌن ، فإن المإمن ٌمول الحك  كثٌر:" لال ابن 
وٌعمل به ، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص أولى الناس بالدخول فً هذه اآلٌة على هذا التفسٌر ، فإنه جاء 
بالصدق، وصدق المرسلٌن ، وآمن بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون ، كل آمن باهلل ومبلبكته 

 .(ٕٔ)رسله"وكتبه و
 .(ٖٔ)الثالث : أتباع األنبٌاء كلهم ، لاله الربٌع

، وذكره النماش (ٗٔ)الرابع : أنه أبو بكر ، رضً هللا عنه حكاه الطبري عن علً رضً هللا عنه
 .(٘ٔ)عن عون بن عبد هللا

 .(ٙٔ)الخامس : أنه علً كرم هللا وجهه ، حكاه لٌث عن مجاهد
الجهاد من ؼٌر رؼبة فً ؼنم وال رهبة من سٌؾ. أفاده السادس : أنهم المإمنون لبل فرض 

 .(2ٔ)الماوردي
 .(1ٔ)وجمٌع هذه الوجوه صحٌح" :"-بعد أن ذكر بعض األلوال السابمة-لال الزجاج 
أظهر األلاوٌل: أن معنى لوله: }والذي جاء بالصدق{ دمحم }وصدق به{  لال السمعانً:" 

 .(5ٔ)هم المإمنون"
الصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره عنى بموله:  لال الطبري:" 

ْدِق َوَصدََّق بِِه{، كّل من دعا إلى توحٌد هللا، وتصدٌك رسله، والعمل بما ابتعث  }َوالَِّذي َجاَء بِالّصِ
به رسوله من بٌن رسل هللا وأتباعه والمإمنٌن به، وأن ٌمال: الصدق هو المرآن، وشهادة أن ال 

                                                           

 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .-رضً هللا عنه-. وهً لراءة ابن مسعودٕٙٔ/٘، والنكت والعٌون: 5ٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .15ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري : (ٖ)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .15ٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري : (ٙ)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2/55تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري : (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .ٕٙٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙٔ)
 .2ٕٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (2ٔ)
 .ٖٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (1ٔ)
 .5ٙٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5ٔ)
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ًّ هللا  إله إال هللا، والمصّدق به: المإمنون بالمرآن، من جمٌع خلك هللا كابنا من كان من نب
ْدِق َوَصدََّق بِِه{  وأتباعه، وإنما للنا ذلن أولى بالصواب، ألن لوله تعالى ذكره: }َوالَِّذي َجاَء بِالّصِ

ِ َوَكذَّبَ  ْن َكَذَب َعلَى َّللاَّ ْدِق إِْذ َجاَءهُ{ وذلن ذم من هللا للمفترٌن  َعمٌب لوله: }فََمْن أَْظلَُم ِممَّ بِالّصِ
علٌه، المكذبٌن بتنزٌله ووحٌه، الجاحدٌن وحدانٌته، فالواجب أن ٌكون َعمٌب ذلن مدح من كان 
بخبلؾ صفة هإالء المذمومٌن، وهم الذٌن دعوهم إلى توحٌد هللا، ووصفه بالصفة التً هو بها، 

ٌِْه َوَسلَّم  وتصدٌمهم بتنزٌل هللا ووحٌه، والذي كانوا ٌوم نزلت هذه اآلٌة، رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
وأصحابه ومن بعدهم، المابمون فً كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحٌد هللا، وحكم كتابه، ألن 
هللا تعالى ذكره لم ٌخص وصفه بهذه لصفة التً فً هذه اآلٌة على أشخاص بؤعٌانهم، وال على 

إنما وصفهم بصفة، ثم مدحهم بها، وهً المجًء بالصدق والتصدٌك أهل زمان دون ؼٌرهم، و
 به، فكل من كان كذلن وصفه فهو داخل فً جملة هذه اآلٌة إذا كان من بنً آدم.
َوالَِّذٌَن َجاُءوا »ومن الدلٌل على صحة ما للنا أن ذلن كذلن فً لراءة ابن مسعود

ْدِق َوَصدَّلُوا بِهِ  ْدِق{، لم ٌعن ، فمد بٌن ذلن من لر«بِالّصِ اءته أن الذي من لوله :}َوالَِّذي َجاَء بِالّصِ
بها واحد بعٌنه، وأنه مراد بها ِجَماع ذلن صفتهم، ولكنها أخرجت بلفظ الواحد، إذ لم تكن 

 .(ٔ)مولتة"
[، أي:" أولبن هم الذٌن جمعوا خصال ٖٖلوله تعالى:}أُولَبَِن ُهُم اْلُمتَّمُوَن{ ]الزّمر : 

 .(ٕ)التموى"
ٌمول جل ثناإه: هإالء الذٌن هذه صفتهم. هم الذٌن اتموا هللا بتوحٌده  لال الطبري:" 

 .(ٖ)والبراءة من األوثان واألنداد، وأداء فرابضه، واجتناب معاصٌه، فخافوا عمابه"
 .(ٗ)عن ابن عباس: "}أُولَبَِن ُهُم اْلُمتَّمُوَن{، ٌمول: اتموا الشرن"

 
 المرآن

 [ٖٗ({ ]الزّمر : ِٖٗعْنَد َربِِّهْم َذِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن ) }لَُهْم َما ٌََشاُءونَ 
 التفسٌر: 

لهم ما ٌشاإون عند ربهم من أصناؾ اللذات والمشتهٌات; ذلن جزاء َمن أطاع ربه حك الطاعة، 
 وعبده حك العبادة.

ما ٌشاإون عند ربهم  [، أي:" لهمٖٗلوله تعالى:}لَُهْم َما ٌََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم{ ]الزّمر :  
 .(٘)من أصناؾ اللذات والمشتهٌات"

 .(ٙ)لهم عند ربهم ٌوم المٌامة، ما تشتهٌه أنفسهم، وتلذّه أعٌنهم" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(2)أي: ما ٌختارون" لال السمعانً:" 
 .(1)ٌعنً : فً الجنة ، مهما طلبوا وجدوا" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ذلن جزاء َمن أطاع ربه حك ٖٗاْلُمْحِسنٌَِن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َذِلَن َجَزاُء  

 .(5)الطاعة، وعبده حك العبادة"
 .(ٓٔ)ٌعنً: الموحدٌن" لال مماتل:" 

                                                           

 .5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .2/55تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .22ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
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هذا الذي لهم عند ربهم، جزاء من أحسن فً الدنٌا فؤطاع هللا فٌها،  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)وابتمر ألمره، وانتهى عما نهاه فٌها عنه"

 
 المرآن

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َوٌَْجِزٌَُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن الَِّذي َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ({ ]الزّمر ٖ٘}ِلٌَُكفَِّر َّللاَّ
 :ٖ٘] 

 التفسٌر: 
لٌكفِّر هللا عنهم أسوأ الذي عملوا فً الدنٌا من األعمال; بسبب ما كان منهم ِمن توبة وإنابة مما 

وا من السٌبات فٌها، وٌثٌبهم هللا على طاعتهم فً الدنٌا بؤحسن ما كانوا ٌعملون، وهو اجترح
 الجنة.

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا{ ]الزّمر :   [، أي:" لٌكفِّر هللا عنهم أسوأ ٖ٘لوله تعالى:}ِلٌَُكفَِّر َّللاَّ
بة وإنابة مما اجترحوا من السٌبات الذي عملوا فً الدنٌا من األعمال; بسبب ما كان منهم ِمن تو

 .(ٕ)فٌها"
 .(ٖ)ٌعنً: ٌمحوها بالتوحٌد" لال مماتل:" 
 .(ٗ)ٌسترها علٌهم بالمؽفرة" لال البؽوي:" 
وجزى هإالء المحسنٌن ربهم بإحسانهم، كً ٌكفر عنهم أسوأ الذي  لال الطبري:ٌمول:" 

عملوا فً الدنٌا من األعمال، فٌما بٌنهم وبٌن ربهم، بما كان منهم فٌها من توبة وإنابة مما 
 .(٘)اجترحوا من السٌبات فٌها"

إلى الذي عملوا، « األحسن»و« األسوأ»فإن للت: ما معنى إضافة:  لال الزمخشري:"  
 عنى التفضٌل فٌهما؟ وما م

للت: أما اإلضافة فما هً من إضافة أفعل إلى الجملة التً ٌفضل علٌها، ولكن من 
إضافة الشًء إلى ما هو بعضه من ؼٌر تفضٌل، كمولن: األشج أعدل بنى مروان. وأما 
التفضٌل فإٌذان بؤن السًء الذي ٌفرط منهم من الصؽابر والزالت المكفرة، هو عندهم األسوأ 
الستعظامهم المعصٌة، والحسن الذي ٌعملونه هو عند هللا األحسن، لحسن إخبلصهم فٌه، فلذلن 

 .(ٙ)ذكر سٌبهم باألسوإ وحسنهم باألحسن"
من ال ٌكون مإمنا فلٌس من أهل هذه الجملة. ومن كان معه إٌمان: فإذا  لال المشٌري:"

 .(2)م بؤحسن أعمالهم"كفّر عنه أسوأ ما عمله فؤسوأ أعماله كبابره فإن ؼفرت ٌجزه
 .(1)«سوء»جمع: « أسواء الذي عملوا»ولرئ:  
[، أي:" وٌثٌبهم ٖ٘لوله تعالى:}َوٌَْجِزٌَُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن الَِّذي َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]الزّمر :  

 .(5)هللا على طاعتهم فً الدنٌا بؤحسن ما كانوا ٌعملون، وهو الجنة"
ٌمول: وٌثٌبهم ثوابهم }بِؤَْحَسِن الَِّذي َكانُوا{ فً الدنٌا }ٌَْعَملُوَن{ مما ٌرضى  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)هللا عنهم دون أسوبها"

                                                           

 .5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .22ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٕٓٔ/2تفسٌر البؽوي:  (ٗ)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (2)
 .1ٕٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٖٕ-5ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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}وٌجزٌهم{ بالتوحٌد }أجرهم{، ٌعنً: جزاءهم }بؤحسن الذي كانوا  لال مماتل:" 
 .(ٔ)ٌعملون{"

 [:ٖ٘-ٕٖفوابد اآلٌات: ]
ٌِْه َوَسلََّم من التندٌد بالكذب على هللا تعالى  -ٔ والتكذٌب به، وبما جاء به رسوله َصلَّى هللاُ َعلَ

 الدٌن.
بٌان جزاء الكاذبٌن على هللا ورسوله والمكذبٌن بما جاء به رسول هللا عن هللا من الشرع  -ٕ

 والدٌن.
 الترؼٌب فً الصدق فً االعتمادات واأللوال واألعمال. -ٖ
 عند هللا تعالى ٌوم المٌامة. فضل التموى واإلحسان وبٌان جزابهما -ٗ

 المرآن
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد ) فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ َوٌَُخّوِ ٌَْس َّللاَّ ({ ٖٙ}أَلَ

 [ٖٙ]الزّمر : 
 التفسٌر: 

بلى إنه سٌكفٌه فً أمر ألٌس هللا بكاؾ عبده محمًدا وعٌد المشركٌن وكٌدهم من أن ٌنالوه بسوء؟ 
فونن  بآلهتهم التً زعموا أنها  -أٌها الرسول-دٌنه ودنٌاه، وٌدفع عنه َمن أراده بسوء، وٌخّوِ

 ستإذٌن. ومن ٌخذله هللا فٌضله عن طرٌك الحك، فما له ِمن هاد ٌهدٌه إلٌه.
 سبب النزول:

خاؾ أن تخبلن آلهتنا لعٌبن إٌاها! وذلن أن لرٌشا لالت للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: أما ت لال الفراء:" 
ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ{ فؤنزل هللا: ٌَْس َّللاَّ  .(ٕ)دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فكٌؾ ٌخوفونن بمن دونه" }أَلَ
ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ{ ]الزّمر :   ٌَْس َّللاَّ [، أي:" ألٌس هللا بكاؾ عبده محمًدا ٖٙلوله تعالى:}أَلَ

 .(ٖ)ٌنالوه بسوء؟"وعٌد المشركٌن وكٌدهم من أن 
أي: ألٌس من كرمه وجوده، وعناٌته بعبده، الذي لام بعبودٌته، وامتثل  لال السعدي:" 

أمره واجتنب نهٌه، خصوصا أكمل الخلك عبودٌة لربه، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإن هللا تعالى سٌكفٌه فً 
 .(ٗ)أمر دٌنه ودنٌاه، وٌدفع عنه من ناوأه بسوء"

 .(٘)ٌكفٌه عدوه" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً النبً مماتل:"لال  
استفهام إنكار للنفً مبالؽة فً اإلثبات، والعبد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌحتمل  لال البٌضاوي:" 

 .(2)، وفسر باألنبٌاء صلوات هللا علٌهم"(ٙ)«عباده»الجنس وٌإٌده لراءة حمزة والكسابً 
أدخلت همزة اإلنكار على كلمة النفً، فؤفٌد معنى إثبات الكفاٌة  لال الزمخشري:" 

 .(1)وتمرٌرها"
ٌدل على النصر، وعلى أنه كموله: }ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى  {بكاؾ عبده} :معنى لال الزجاج:" 

ٌِن ُكلِّه{ ]التوبة :  ٌْنَاَن اْلُمْستَْهِزبٌَِن{ ]الحجر : 5، الصؾ: 1ٕ/ الفتح: ٖٖالّدِ [ ، وهو مثل: }إِنَّا َكفَ
5٘"](5). 

                                                           

 .22ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .5ٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .21ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 ٌحٌى بن وثاب وأبً جعفر المدنً.وهً لراءة . 5ٔٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٙ)
 .ٖٗ/٘تفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .5ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٖٗ٘/ٗمعانً المرآن:  (5)
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لالوا: لد همت أمم األنبٌاء بهم، ووعدوهم مثل هذا، « عباده»والذٌن لالوا  لال الفراء:" 
ألٌس هللا بكاؾ :»[، فمال هللا ٗ٘فمالوا الشعٌب }إِْن نَمُوُل إِالَّ اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بُِسوٍء{ ]هود : 

 .(ٔ)، أي: دمحما علٌه السبلم واألنبٌاء لبله، وكل صواب"«عباده
دى طوبى لمن ه عن فضالة بن عبٌد األنصاري ; أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول :" 

 .(ٕ)"لئلسبلم وكان عٌشه كفافا ولنع به
فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{ ]الزّمر :   فونن ٖٙلوله تعالى:}َوٌَُخّوِ  -أٌها الرسول-[، أي:" وٌخّوِ

 .(ٖ)بآلهتهم التً زعموا أنها ستإذٌن"
: إنا نخاؾ أن ٌصٌبن من آلهتنا البلت -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن كفار مكة لالوا للنبً لال مماتل:" 

 .(ٗ)والعزى ومناة جنون أو خبل"
 .(٘)أي: " من األصنام واألنداد أن تنالن بسوء، وهذا من ؼٌهم وضبللهم"لال السعدي: 
فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{،    .(ٙ)ٌمول: بآلهتهم التً كانوا ٌعبدون"عن السدّي: "}َوٌَُخّوِ
 .(2)لال ابن زٌد:" ٌخّوفونن بآلهتهم التً من دونه" 
 .(1)ٌعنً: ٌخوفونن باألوثان التً ٌعبدون من دون هللا عز وجل" لال مجاهد:" 
ٌِْه َوَسلَّم-"بعث رسول هللا  لال لتادة:"  خالد بن الولٌد إلى شعب بُسمام  -َصلَّى هللا َعلَ

لٌكسر العّزى، فمال سادنها، وهو لٌمها: ٌا خالد أنا أحذّركها، إن لها شّدة ال ٌموم إلٌها شًء، 
 .(5)فمشى إلٌها خالد بالفؤس فهّشم أنفها"

ُ فََما لَهُ   [، أي:" ومن ٌخذله هللا فٌضله ِٖٙمْن َهاٍد{ ]الزّمر :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 .(ٓٔ)عن طرٌك الحك، فما له ِمن هاد ٌهدٌه إلٌه"

ومن ٌخذله هللا فٌضلَّه عن طرٌك الحك وسبٌل الرشد، فما له سواه  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔٔ)من مرشد ومسّدد إلى طرٌك الحّك، وُموفِّك لئلٌمان باهلل، وتصدٌك رسوله، والعمل بطاعته"

 
 المرآن

ُ بِعَِزٌٍز ِذي اْنتِمَاٍم ) ٌَْس َّللاَّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضّلٍ أَلَ  [5ٖزّمر : ({ ]ال5ٖ}َوَمْن ٌَْهِد َّللاَّ
 التفسٌر: 

ومن ٌوفمه هللا لئلٌمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له ِمن مضل عن الحك الذي هو 
 علٌه. ألٌس هللا بعزٌز فً انتمامه ِمن كفرة خلمه، وممن عصاه؟

{ ]الزّمر :   ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضّلٍ هللا لئلٌمان [، أي:" ومن ٌوفمه 2ٖلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْهِد َّللاَّ
 .(ٕٔ)به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له ِمن مضل عن الحك الذي هو علٌه"

ٌمول: ومن ٌوفِّمه هللا لئلٌمان به، والعمل بكتابه، فما له من مضّل، ٌمول:  لال الطبري:" 
 .(ٔ)فما له من مزٌػ ٌزٌؽه عن الحك الذي هو علٌه إلى االرتداد إلى الكفر"

                                                           

 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
( ولال: حسن 5ٖٕٗ، رلم 2ٙ٘/ٗ( ، والترمذى )ٕ٘٘، رلم 5ٗٔ/ٔأخرجه ابن المبارن فى الزهد )(ٕ)

( ولال: صحٌح على شرط مسلم. وابن 51، رلم 5ٓ/ٔ( ، والحاكم )21ٙ، رلم ٖ٘ٓ/1ٔصحٌح. والطبرانى )
 .(515ٖٕ، رلم 5ٔ/ٙ( ، وأخرجه أًٌضا: أحمد )2ٓ٘، رلم 1ٓٗ/ٕحبان )

 .ٕٙٗ: التفسٌر المٌسر (ٖ)
 .21ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي:  (٘)
 .5ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .25٘تفسٌر مجاهد:  (1)
 .5ٕٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)من تولى هللا هداٌته لم ٌضله أحد" لال الواحدي:" 
" ألنه تعالى الذي بٌده الهداٌة واإلضبلل، وهو الذي ما شاء كان وما لم لال السعدي: 

 .(ٖ)ٌشؤ لم ٌكن"
ُ بِعَِزٌٍز ِذي اْنتِمَاٍم{ ]الزّمر :   ٌَْس َّللاَّ [، أي:" ألٌس هللا بعزٌز فً انتمامه 2ٖلوله تعالى:}أَلَ

 .(ٗ)عصاه؟"ِمن كفرة خلمه، وممن 
ٌمول جل ثناإه: ألٌس هللا ٌا دمحم بعزٌز فً انتمامه من كفرة خلمه، ذي  لال الطبري:" 

 .(٘)انتمام من أعدابه الجاحدٌن وحدانٌته"
ممن عصاه وكفر  :}عزٌز{: ؼالب ال ٌمتنع علٌه شًء، }ذي انتمام{ لال الواحدي:" 

 .(ٙ)به"
بها كل شًء، وبعزته ٌكفً عبده وٌدفع عنه " له العزة الكاملة التً لهر لال السعدي: 

 .(2)مكرهم. }ِذي اْنتِمَاٍم{ ممن عصاه، فاحذروا موجبات نممته"
}بِعَِزٌٍز{ بؽالب منٌع، }ِذي اْنتِماٍم{ ٌنتمم من أعدابه، وفٌه وعٌد لمرٌش  لال الزمخشري:" 

 .(1)ووعد للمإمنٌن بؤنه ٌنتمم لهم منهم، وٌنصرهم علٌهم"
 

 المرآن
ٌْتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدونِ  ُ لُْل أَفََرأَ ِ إِْن }َولَئِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواِْلَْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ  َّللاَّ
ِه أَْو أََراَدنًِ بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِ  ُ بُِضّرٍ َهْل ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضّرِ ًَ َّللاَّ ًَ أََراَدنِ ِه لُْل َحْسبِ

لُوَن ) ٌِْه ٌَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِ ُ َعلَ  [7ٖ({ ]الزّمر : 7َّٖللاَّ
 التفسٌر: 

هإالء المشركٌن الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا: َمن خلك هذه السموات  -أٌها الرسول-ولبن سؤلت 
ون بالخالك. لل لهم: هل تستطٌع هذه اآل : خلمهنَّ هللا، فهم ٌُِمرُّ لهة التً واألرض؟ لٌمولُنَّ

، أو تزٌَل مكروًها لَِحك بً؟ وهل تستطٌع أن  ًَّ تشركونها مع هللا أن تُْبِعَد عنً أذى لدَّره هللا عل
تمنع نفعَا ٌسَّره هللا لً، أو تحبس رحمة هللا عنً؟ إنهم سٌمولون: ال تستطٌع ذلن. لل لهم: حسبً 

، علٌه ٌعتمد المعتمدون فً جلب مصالحهم ودفع م ًَّ ضارهم، فالذي بٌده وحده الكفاٌة هللا وكافِ
 هو حسبً، وسٌكفٌنً كل ما أهمنً.

ُ{ ]الزّمر :   [، أي:" 1ٖلوله تعالى:}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ
ات هإالء المشركٌن الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا: َمن خلك هذه السمو -أٌها الرسول-ولبن سؤلت 

ون بالخالك" : خلمهنَّ هللا، فهم ٌُِمرُّ  .(5)واألرض؟ لٌمولُنَّ
ٌِْه َوَسلَّم: ولبن سؤلت ٌا دمحم هإالء  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

المشركٌن العادلٌن باهلل األوثان واألصنام: َمْن خلك السموات واألرض؟ لٌمولن: الذي خلمه 
 .(ٓٔ)هللا"

فإذا سبلوا عن هللا وعن صفته، وصفوه بؽٌر صفته، وجعلوا له ولًدا،  لال عكرمة:" 
 .(ٔٔ)وأشركوا به"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔ)
 .1ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٕ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (٘)
 .1ٕ٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٙ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي:  (2)
 .5ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٓٔ)
 .12ٕ/ٙٔ(:ص55٘5ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ِ{ ]الزّمر :   ٌْتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ لل لهم ٌا دمحم  [، أي:"1ٖلوله تعالى:}لُْل أَفََرأَ
توبٌخاً وتبكٌتاً: أخبرونً بعد أن تحممتم أن خالك العالم هو هللا عن هذه اآللهة التً تعبدونها من 

 .(ٔ)"دون هللا
فمل: أفرأٌتم أٌها الموم هذا الذي تعبدون من دون هللا من األصنام  لال الطبري:" 
 .(ٕ)واآللهة"
  ُ ًَ َّللاَّ ِه{ ]الزّمر : لوله تعالى:}إِْن أََراَدنِ [، أي:"أخبرونً 1ٖبُِضّرٍ َهْل ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضّرِ

، أو تزٌَل مكروًها  ًَّ هل تستطٌع هذه اآللهة التً تشركونها مع هللا أن تُْبِعَد عنً أذى لدَّره هللا عل
 .(ٖ)لَِحك بً؟"

ُ{ بشدة فً معٌشتً، هل هن كاشفات عنً لال الطبري:أي "  ًَ َّللاَّ ما ٌصٌبنً  }إِْن أََراَدنِ
 .(ٗ)به ربً من الضر؟"

ُ{ حتى بلػ   عن لتادة، لوله: "}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ
ِه{، ٌعنً: األصنام"  .(٘)}َكاِشفَاُت ُضّرِ

ولو أراد [، أي:" 1ٖلوله تعالى:}أَْو أََراَدنًِ بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه{ ]الزّمر :  
 .(ٙ)"تحبس رحمة هللا عنً؟أن هذه اآللهة هللا لً نفعاً من نعمة ورخاء، هل تستطٌع 

ٌمول: إن أرادنً برحمة أن ٌصٌبنً سعة فً معٌشتً، وكثرة مالً،  لال الطبري:" 
ورخاء وعافٌة فً بدنً، هل هن ممسكات عنً ما أراد أن ٌصٌبنً به من تلن الرحمة؟ وترن 
الجواب الستؽناء السامع بمعرفة ذلن، وداللة ما ظهر من الكبلم علٌه. والمعنى: فإنهم سٌمولون 

 .(2)ال "
بعد لوله  -على التؤنٌث -للت. لم لٌل: }كاشفات{، و}ممسكات{ لال الزمخشري:" فإن 

 تعالى: }وٌخوفونن بالذٌن من دونه{؟ 
ى  َت َواْلعُزَّ ٌْتُُم البلَّ للت: أنثهن وكن إناثا وهن البلت والعزى ومناة. لال هللا تعالى: } أَفََرأَ

[ لٌضعفها وٌعجزها زٌادة تضعٌؾ ٕٔ-5ٔاأْلُْنثى{]النجم: َوَمناةَ الثَّاِلثَةَ اأْلُْخرى أَلَُكُم الذََّكُر َولَهُ 
وتعجٌز عما طالبهم به من كشؾ الضر وإمسان الرحمة، ألن األنوثة من باب للٌن والرخاوة، 
كما أن الذكورة من باب الشدة والصبلبة، كؤنه لال: اإلناث البلتً هن البلت والعزى ومناة 

 .(1)ٌضا"أضعؾ مما تدعون لهن وأعجز. وفٌه تهكم أ
لُوَن{ ]الزّمر :   ٌِْه ٌَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِ ُ َعلَ ًَ َّللاَّ [، أي:" لل لهم: حسبً 1ٖلوله تعالى:}لُْل َحْسبِ

، علٌه ٌعتمد المعتمدون فً جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بٌده وحده الكفاٌة  ًَّ هللا وكافِ
 .(5)هو حسبً، وسٌكفٌنً كل ما أهمنً"

فمل: حسبً هللا مما سواه من األشٌاء كلها، إٌاه أعبد، وإلٌه أفزع فً  لال الطبري:" 
أموري دون كّل شًء سواه، فإنه الكافً، وبٌده الضر والنفع، ال إلى األصنام واألوثان التً ال 

 .(ٓٔ)تضر وال تنفع،  على هللا ٌتوكل من هو متوكل، وبه فلٌثك ال بؽٌره"
ًّ ،  لال ابن كثٌر:"  علٌه توكلت وعلٌه ٌتوكل المتوكلون ، كما لال هود ، أي : هللا كاف

 َ علٌه السبلم ، حٌن لال له لومه : } إِْن نَمُوُل إاِل اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتِنَا بُِسوٍء لَاَل إِنًِّ أُْشِهُد َّللاَّ

                                                           

 .2ٗ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٕ)
 .]بتصرؾ[2ٗ/ٖالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٗ/ٖ، وصفوة التفاسٌر: ٕٙٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري : (2)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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ا تُْشِرُكوَن ِمْن ُدونِِه فَِكٌُدونًِ َجِمٌعًا ثُمَّ ال ِ  َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ تُْنِظُرونًِ إِنًِّ تََوكَّْلُت َعلَى َّللاَّ
 - َٗ٘ربًِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة إاِل ُهَو آِخذٌ بِنَاِصٌَتَِها إِنَّ َربًِّ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]هود : 

٘ٙ"](ٔ). 
  فإن للت: لم فرض المسؤلة فً نفسه دونهم؟   لال الزمخشري:" 

للت: ألنهم خّوفوه معّرة األوثان وتخبٌلها، فؤمر بؤن ٌمّررهم أّوال بؤّن خالك العالم هو هللا 
وحده، ثم ٌمول لهم بعد التمرٌر: فإذا أرادنى خالك العالم الذي ألررتم به }بضّر{ من مرض أو 

من صحة أو ؼنى أو نحوهما، هل هإالء البلتً  {برحمة}فمر أو ؼٌر ذلن من النوازل. أو 
، حتى إذا ألممهم الحجر ولطعهم {ممسكات رحمته}أو  {ضره}عنى  {كاشفات}خّوفتمونى إٌاهن 

ُ }لال  ،حتى ال ٌحٌروا ببنت شفة ًَ َّللاَّ لُونَ }كافٌا لمعّرة أوثانكم  {َحْسبِ ٌِْه ٌَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِ وفٌه  {،َعلَ
 .(ٕ)تهكم"

ٌا ؼبلم، أو ٌا ؼلٌم، أال أعلمن »كنت ردٌؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال:  عن ابن عباس، لال:" 
احفظ هللا ٌحفظن، احفظ هللا تجده أمامن، تعرؾ إلٌه »فملت: بلى. فمال: « كلمات ٌنفعن هللا بهن؟

 فً الرخاء، ٌعرفن فً الشدة، وإذا سؤلت، فاسؤل هللا، وإذا استعنت، فاستعن باهلل، لد جؾ الملم
بما هو كابن، فلو أن الخلك كلهم جمٌعا أرادوا أن ٌنفعون بشًء لم ٌكتبه هللا علٌن، لم ٌمدروا 
علٌه، وإن أرادوا أن ٌضرون بشًء لم ٌكتبه هللا علٌن، لم ٌمدروا علٌه، واعلم أن فً الصبر 
على ما تكره خٌرا كثٌرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر 

 .(ٖ)«"ٌسرا
لال : "من أحب أن ٌكون ألوى الناس  -رفع الحدٌث إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عباس  

فلٌتوكل على هللا ، ومن أحب أن ٌكون أؼنى الناس فلٌكن بما فً ٌد هللا أوثك منه بما فً ٌدٌه ، 
 .(ٗ)ومن أحب أن ٌكون أكرم الناس فلٌتك هللا"

 
 المرآن

( َمْن ٌَؤْتٌِِه َعَذاٌب ٌُْخِزٌِه َوٌَِحلُّ 7ٖاْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنًِّ َعاِمٌل فََسْوَؾ تَْعلَُموَن ) }لُْل ٌَالَْومِ 
ٌِْه َعَذاٌب ُمِمٌٌم )  [ٓٗ-7ٖ({ ]الزّمر : َٓٗعلَ

 التفسٌر: 
م لمومن المعاندٌن: اعملوا على حالتكم التً رضٌتموها ألنفسكم، حٌث عبدت -أٌها الرسول-لل 

َمن ال ٌستحك العبادة، ولٌس له من األمر شًء، إنً عامل على ما أُمرت به من التوجه هلل 
وحده فً ألوالً وأفعالً، فسوؾ تعلمون من ٌؤتٌه عذاب ٌهٌنه فً الحٌاة الدنٌا، وٌحل علٌه فً 

 اآلخرة عذاب دابم، ال ٌحول عنه وال ٌزول.
 -أٌها الرسول-[، أي:" لل 5َٖمَكانَتُِكْم{ ]الزّمر : لوله تعالى:}لُْل ٌَالَْوِم اْعَملُوا َعلَى  

لمومن المعاندٌن: اعملوا على حالتكم التً رضٌتموها ألنفسكم، حٌث عبدتم َمن ال ٌستحك 
 .(٘)العبادة، ولٌس له من األمر شًء"

ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لمشرك لال الطبري:"  ً ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
لومن، الذي اتخذوا األوثان واألصنام آلهة ٌعبدونها من دون هللا اعملوا أٌها الموم على تمكنكم 

 .(ٔ)من العمل الذي تعملون ومنازلكم"

                                                           

 .ٓٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٕٔ/ٗالكشاؾ:  (ٕ)
( كتاب صفة المٌامة ولال: حدٌث 2ٙٙ/ ٗ، والترمذي )1ٔ/٘(:ص1ٖٕٓأخرجه اإلمام أحمد فً المسند )(ٖ)

 .(5٘ٗٔ/ ٖاأللبانً فً المشكاة )( وصححه 2ٕٔٙ/ ٖحسن صحٌح، وصححه أحمد شاكر فً المسند )
( من طرق عن 1ٕٔ/ٖورواه أبو نعٌم فً الحلٌة )، ٔٓٔ/2رواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)

( من طرٌك شٌبان عن عٌسى ابن مٌمون عن دمحم بن كعب ٕٔٗ/٘أبً الممدام به ، ورواه ابن عدي فً الكامل )
 .المرظً به

 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
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 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}َعلَى َمَكانَتُِكْم{، لال: على ناحٌتكم" 
 .(ٖ)أي: على حٌالكم وناحٌتكم" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗ)ٌعنً على جدٌلتكم التً أنتم علٌها" لال مماتل:" 
 .(٘)أي : على طرٌمتكم ، وهذا تهدٌد ووعٌد" لال ابن كثٌر:" 
أي: على موضعكم. ٌمال: مكان ومكانة. ومنزل ومنزلة. وتسع وتسعة.  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٙ)ومتن ومتنة. وعماد وعمادة"
ن العداوة التً تمكنتم منها. على حالكم التً أنتم علٌها وجهتكم م لال الزمخشري:أي:"

والمكانة بمعنى المكان، فاستعٌرت عن العٌن للمعنى كما ٌستعار هنا. وحٌث للزمان، وهما 
 .(2)للمكان"
}على مكاناتكم{ هذا اللفظ أمر على معنى الوعٌد والتهدد، بعد أن أعلموا  لال الزجاج:" 

[، وهذا 5ٕفَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر{ ]الكهؾ : }فََمْن َشاَء  ما ٌجب أن ٌعملوا به، ثم لٌل لهم:
كبلم ٌستعمله الناس فً التهدد والوعٌد. تمول: متى أسؤت إلى فبلن انتممت منن، ومتى أحسنت 
إلٌه أحسنت إلٌن فاعمل ما شبت واختر لنفسن، فخوطب العباد على لدر مخاطباتهم وعلمهم، 

معناه: على ناحٌتكم التً اخترتموها، وجهتكم التً تمكنتم « مكانتكم»و « مكاناتكم»ولوله على 
 .(1)فً العلم بها" -عند أنفسكم  -

[، أي:" إنً عامل على ما أُمرت به من التوجه هلل 5ٖلوله تعالى:}إِنًِّ َعاِمٌل{ ]الزّمر :  
 .(5)وحده فً ألوالً وأفعالً"

 .(ٓٔ)على جدٌلتً التً أمرت بها" لال مماتل:" 
}إِنًِّ َعاِمٌل{ كذلن على تإدة على عمل من سلؾ من أنبٌاء هللا  الطبري: أي:"لال  

 .(ٔٔ)"لبلً
 .(ٕٔ)أي : على طرٌمتً ومنهجً" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)ولم ٌمل على جهتً، ألن فً الكبلم دلٌبل على ذلن" لال الزجاج:" 

فإن للت: حك الكبلم: فإنى عامل على مكانتى. فلم حذؾ؟ للت:  لال الزمخشري:"
لبلختصار، ولما فٌه من زٌادة الوعٌد، واإلٌذان بؤّن حاله ال تمؾ، وتزداد كل ٌوم لّوة وشّدة، 

 .(ٗٔ)ألّن هللا ناصره ومعٌنه ومظهره على الدٌن كله"
 .(٘ٔ)أنبٌاء هللا لبلً""}إِنًِّ َعاِمٌل{ كذلن على تإدة على عمل من سلؾ من عن مجاهد:  
[، أي:" ٓٗ-5ٖ( َمْن ٌَؤْتٌِِه َعَذاٌب ٌُْخِزٌِه{ ]الزّمر : 5ٖلوله تعالى:}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن ) 

 .(ٙٔ)فسوؾ تعلمون من ٌؤتٌه عذاب ٌهٌنه فً الحٌاة الدنٌا"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٔمجاز المرآن:  (ٖ)
 .25ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٔٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٓٙٔؼرٌب المرآن:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٖ٘٘/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .25ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٔٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙٔ)
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أي : ستعلمون ؼب ذلن ووباله }َمْن ٌَؤْتٌِِه َعَذاٌب ٌُْخِزٌِه { أي : فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)الدنٌا"

 .(ٕ)"ٌعنً: ٌذله وٌهٌنه"ٌُْخِزٌِه{، لال الطبري: } 
"}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ إذا جاءكم بؤس هللا، من المحّك منا من المبطل، والرشٌد عن مجاهد:  

 .(ٖ)من الؽوّي"
 .(ٗ)أى: عذاب مخز له، وهو ٌوم بدر" لال الزمخشري:"

ٌِْه َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]الزّمر :   [، أي:" وٌحل علٌه فً اآلخرة عذاب ٓٗلوله تعالى:}َوٌَِحلُّ َعلَ
 .(٘)دابم، ال ٌحول عنه وال ٌزول"

 .(ٙ)"ٌمول: وٌنزل علٌه عذاب دابم ال ٌفارلهلال الطبري: " 
 .(2)وعذاب دابم وهو عذاب النار" لال الزمخشري:أي: "

 .(1)أي : دابم مستمر ، ال محٌد له عنه. وذلن ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
 [:ٓٗ-ٖٙفوابد اآلٌات: ]

 تمرٌر كفاٌة هللا ووالٌته لعباده المإمنٌن وخاصة ساداتهم من األنبٌاء واألولٌاء. -ٔ
 تعالى ألولٌابه وإن طال الزمن.تمرٌر ممتضى الوالٌة وهو النممة من أعدابه  -ٕ
 تمرٌر التوحٌد وإبطال التندٌد. -ٖ
 مظاهر ربوبٌة هللا الموجبة أللوهٌته. -ٗ
 وجوب التوكل على هللا واعتماد كفاٌته ألولٌابه. -٘
 تمرٌر إنجاز هللا وعده لرسوله والمإمنٌن. -ٙ

 المرآن
ٌَْن اْلِكتَاَب ِللنَّاِس  ٌَْها َوَما أَْنَت }إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ بِاْلَحّكِ فََمِن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما ٌَِضلُّ َعلَ

ٌِْهْم بَِوِكٌٍل )  [ٔٗ({ ]الزّمر : َٔٗعلَ
 التفسٌر: 

المرآن بالحك هداٌة للعالمٌن، إلى طرٌك الرشاد، فمن اهتدى  -أٌها الرسول-إنا أنزلنا علٌن 
تمام على منهجه، فنفُع ذلن ٌعود على نفسه، وَمن ضلَّ بعد ما تبٌن له بنوره، وعمل بما فٌه، واس

علٌهم بوكٌل  -أٌها الرسول-الهدى، فإنما ٌعود ضرره على نفسه، ولن ٌضرَّ هللا شٌبا، وما أنت 
 تحفظ أعمالهم، وتحاسبهم علٌها، وتجبرهم على ما تشاء، ما علٌن إال الببلغ.

{ ]الزّمر :  لوله تعالى:}إِنَّا أَْنَزْلنَا  ٌَْن اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحّكِ -[، أي:" إنا أنزلنا علٌن َٔٗعلَ
 .(5)المرآن بالحك هداٌة للعالمٌن، إلى طرٌك الرشاد" -أٌها الرسول

ٌِْه َوَسلَّم: إنا أنزلنا علٌن ٌا دمحم  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(ٓٔ)اس بالحّك"الكتاب تبٌانا للن

 .(ٔٔ)ٌعنً: أنزله لهم لٌهتدوا بالحك إلى الحك، وٌستضٌإوا بؤنواره" لال سهل:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً : المرآن، لجمٌع الخلك من اإلنس والجن لتنذرهم به" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٔٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٔٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔتفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)



ٕٙٗ 
 

}ِللنَّاِس{: ألجلهم وألجل حاجتهم إلٌه، لٌبشروا وٌنذروا، فتموى  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)دواعٌهم إلى اختٌار الطاعة على المعصٌة. وال حاجة لً إلى ذلن فؤنا الؽنً"

[، أي:" فمن اهتدى بنوره، وعمل بما فٌه، ٔٗلوله تعالى:}فََمِن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه{ ]الزّمر :  
 .(ٕ)ذلن ٌعود على نفسه" واستمام على منهجه، فنفعُ 

ٌمول: فمن عمل بما فً الكتاب الذي أنزلناه إلٌه واتبعه فلنفسه، فإنما  لال الطبري:" 
عمل بذلن لنفسه، وإٌاها بؽى الخٌر ال ؼٌرها، ألنه أكسبها رضا هللا والفوز بالجنة، والنجاة من 

 .(ٖ)النار"
 .(ٗ)فمن اختار الهدى فمد نفع نفسه"لال الزمخشري:" 

ٌَْها{ ]الزّمر :   [، أي:" وَمن ضلَّ بعد ما تبٌن له ٔٗلوله تعالى:}َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ
 .(٘)الهدى، فإنما ٌعود ضرره على نفسه، ولن ٌضرَّ هللا شٌبا"

ٌمول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إلٌن، والبٌان الذي بٌَّناه لن،  لال الطبري:" 
ة، وزال عن سواء السبٌل، فإنما ٌجور على نفسه، وإلٌها ٌسوق العطب فضل عن لصد المحج

 .(ٙ)والهبلن، ألنه ٌكسبها سخط هللا، وألٌم عمابه، والخزي الدابم"
 .(2)ومن اختار الضبللة فمد ضرها"لال الزمخشري:" 

 -من أحسن فإحسانه إلى نفسه اكتسبه، ومن أساء فببلإه على نفسه جلبه لال المشٌري:" 
ًّ عن التجّمل بطاعة من ألبل والتنمّص بزلّة من أعرض"  .(1)والحّك ؼن

ٌِْهْم بَِوِكٌٍل{ ]الزّمر :   علٌهم  -أٌها الرسول-[، أي:" وما أنت ٔٗلوله تعالى:}َوَما أَْنَت َعلَ
 .(5)لٌها، وتجبرهم على ما تشاء، ما علٌن إال الببلغ"بوكٌل تحفظ أعمالهم، وتحاسبهم ع

ٌمول تعالى ذكره: وما أنت ٌا دمحم على من أرسلتن إلٌه من الناس برلٌب  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)ترلب أعمالهم، وتحفظ علٌهم أفعالهم، إنما أنت رسول، وإنما علٌن الببلغ، وعلٌنا الحساب"

ٍء َوِكٌٌل {  لال ابن كثٌر:"  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش أي : بموكل أن ٌهتدوا ، } إِنََّما أَْنَت نَِذٌٌر َوَّللاَّ
ٌْنَا اْلِحَساُب { ]الرعد : ٕٔ]هود :  ٌَْن اْلببَلُغ َوَعلَ  .(ٔٔ)["ٓٗ[ ، } فَإِنََّما َعلَ
ٌِْهْم بَِوِكٌٍل{، أي: بحفٌظ"   .(ٕٔ)عن لتادة، لوله: "}َوَما أَْنَت َعلَ

وما وكلت علٌهم لتجبرهم على الهدى، فإّن التكلٌؾ مبنى على شري:أي: "لال الزمخ
 .(ٖٔ)االختٌار دون اإلجبار"

ُ أي: ما أنت علٌهم بحفٌظ، ثم أخبر بؤنه الحفٌظ علٌهم المدٌر، فمال: لال الزجاج:"  }َّللاَّ
ٌَْها اْلَمْوَت َوٌُْرِسُل ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمنَاِمَها  فٌَُْمِسُن الَّتًِ لََضى َعلَ

 .(ٗٔ)"[ٕٗاأْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّى إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]الزّمر : 
 

 المرآن

                                                           

 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .1ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (1)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .52ٕ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .ٖٙ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
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ُ ٌَتََوفَّى اِْلَْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمنَاِمَها  ٌَْها اْلَمْوَت }َّللاَّ فٌَُْمِسُن الَّتًِ لََضى َعلَ
ى إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن )  [ٕٗ({ ]الزّمر : َٕٗوٌُْرِسُل اِْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 التفسٌر: 
هو الذي ٌمبض األنفس حٌن موتها، وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت  -سبحانه وتعالى-هللا 
ضاء األجل، وٌمبض التً لم تمت فً منامها، وهً الموتة الصؽرى، فٌحبس من هاتٌن بانم

النفسٌن النفس التً لضى علٌها الموت، وهً نفس َمن مات، وٌرسل النفس األخرى إلى 
استكمال أجلها ورزلها، وذلن بإعادتها إلى جسم صاحبها، إن فً لبض هللا نفس المٌت والنابم 

 حبسه نفس المٌت لَدالبل واضحة على لدرة هللا لمن تفكر وتدبر.وإرساله نفس النابم، و
ُ ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها{ ]الزّمر :    -سبحانه وتعالى-[، أي:" هللا ٕٗلوله تعالى:}َّللاَّ

 .(ٔ)هو الذي ٌمبض األنفس حٌن موتها"
 .(ٕ)ٌمبض األرواح  حٌن موتها" لال المشٌري:أي:" 
ومن الداللة على أن األلوهة هلل الواحد المهار خالصة دون كّل ما  ٌمول:"لال الطبري:  

سواه، أنه ٌمٌت وٌحًٌ، وٌفعل ما ٌشاء، وال ٌمدر على ذلن شًء سواه، فجعل ذلن خبرا نبههم 
ُ ٌَتََوفَّى األْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها{ فٌمبضها عند فناء أجلها، وانمضا ء به على عظٌم لُدرته، فمال: }َّللاَّ

 .(ٖ)مدة حٌاتها"
توفٌها: إماتتها، وهو أن ٌسلب ما هً به حٌة حساسة دّراكة: من  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)صحة أجزابها وسبلمتها، ألنها عند سلب الصحة كؤن ذاتها لد سلبت"
[، أي:" وٌمبض التً لم تمت فً ٕٗلوله تعالى:}َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمنَاِمَها{ ]الزّمر :  
 .(٘)منامها"

وٌتوفى أٌضا التً لم تمت فً منامها، كما التً ماتت عند  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)مماتها"

ٌرٌد وٌتوفى األنفس التً لم تمت فً منامها، أى: ٌتوفاها حٌن تنام،  لال الزمخشري:" 
ٌْل{ ]األنعام :  [، حٌث ال ٓٙتشبٌها للنابمٌن بالموتى، ومنه لوله تعالى }َوُهَو الَِّذي ٌَتََوفَّاُكْم بِاللَّ

 .(2)ٌمٌزون وال ٌتصرفون، كما أّن الموتى كذلن"
تمت فً منامها، فالمٌتة المتوفاة وفاة الموت  أي: وٌتوفى األنفس التً لم لال الزجاج:" 

التً لد فارلتها النفس التً ٌكون بها الحٌاة، والحركة، والنفس التً تمٌز بها. والتً تتوفى فً 
النوم نفس التمٌٌز ال نفس الحٌاة، ألن نفس الحٌاة إذا زالت زال معها النفس، والنابم ٌتنفس. فهذا 

 .(1)النوم ونفس الحً"الفرق بٌن توفً نفس النابم فً 
ولبض هللا األرواح فً حال النوم وردت به األخبار، وذلن على مراتب  لال المشٌري:" 

فإّن روحا تمبض على الطهارة ترفع إلى العرش وتسجد هلل تعالى، وتكون لها تعرٌفات، ومعها 
 .(5)مخاطبات. وهللا أعلم"

ٌَْها   [، أي:" فٌحبس من هاتٌن ٕٗاْلَمْوَت{ ]الزّمر : لوله تعالى:}فٌَُْمِسُن الَّتًِ لََضى َعلَ
 .(ٓٔ)النفسٌن النفس التً لضى علٌها الموت، وهً نفس َمن مات"

                                                           

 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٕ)
 .51ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .51ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٖٙ٘/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .1ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (5)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)أى: ال ٌرّدها فً ولتها حٌة" لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)، على البناء للمفعول«لضى علٌها الموت»ولرئ:  
ى{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوٌُْرِسُل اأْلُْخَرى إِلَى أََجٍل   [، أي:" وٌرسل النفس ُٕٗمَسمًّ

 .(ٖ)األخرى إلى استكمال أجلها ورزلها، وذلن بإعادتها إلى جسم صاحبها"
ذكر أن أرواح األحٌاء واألموات تلتمً فً المنام، فٌتعارؾ ما شاء هللا  لال الطبري:" 

عنده وحبسها، وأرسل منها، فإذا أراد جمٌعها الرجوع إلى أجسادها أمسن هللا أرواح األموات 
 .(ٗ)أرواح األحٌاء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلن إلى انمضاء مدة حٌاتها"

ٌجمع بٌن أرواح األحٌاء، وأرواح األموات، فٌتعارؾ منها ما شاء  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)هللا أن ٌتعارؾ، فٌمسن التً لضى علٌها الموت، وٌُرسل األخرى إلى أجسادها"

تمبض األرواح عند نٌام النابم، فتمبض روحه فً منامه، فتلمى األرواح  لال السدي:" 
بعضها بعضا: أرواح الموتى وأرواح النٌام، فتلتمً فتساءل، لال: فٌخلً عن أرواح األحٌاء، 
فترجع إلى أجسادها، وترٌد األخرى أن ترجع، فٌحبس التً لضى علٌها الموت، وٌرسل 

 .(ٙ)لال: إلى بمٌة آجالها" األخرى إلى أجل مسمى،
 .(2)فالنوم وفاة" لال ابن زٌد:" 
[، أي:" إن فً لبض هللا ٕٗلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]الزّمر :  

نفس المٌت والنابم وإرساله نفس النابم، وحبسه نفس المٌت لَدالبل واضحة على لدرة هللا لمن 
 .(1)تفكر وتدبر"

إن فً لبض هللا نفس النابم والمٌت وإرساله بعُد نَفس هذا ترجع إلى  لال الطبري:ٌمول:" 
جسمها، وحبسه لؽٌرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر، وبٌانا له أن هللا ٌحًٌ من 

 .(5)ٌشاء من خلمه إذا شاء، وٌمٌت من شاء إذا شاء"
لم ٌؽلط فً إمسان ما ٌمسن من األرواح، لال البؽوي:أي:" لدالالت على لدرته حٌث 

 .(ٓٔ)وإرسال ما ٌرسل منها"
إِنَّ فًِ ذِلَن إن فً توفى األنفس مابتة ونابمة وإمساكها وإرسالها إلى  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)أجل آلٌات على لدرة هللا وعلمه، لموم ٌجٌلون فٌه أفكارهم وٌعتبرون"
هذه اآلٌة تدل على النابم لد خرجت الروح من جسده، ونحن نعلم لطعا  لال السمعانً:"

 أن الروح فً جسده، أال ترى أنه ٌتنفس وٌرى الرإٌا، وذلن ال ٌكون إال مع لٌام الروح؟
 والجواب عنه: أن النفس على وجهٌن: 

 أحدهما: النفس الممٌزة التً تكون لها إدران األشٌاء.
أن النبً لال: "كما تنامون تموتون، وكما »الحٌاة، وفً الخبر: واآلخر: هً النفس التً بها 

 .(ٕٔ)«"تستٌمظون تبعثون

                                                           

 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .51ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .51ٕ/ٕٔأخرجه الطبري : (٘)
 .55ٕ-51ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .55ٕ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (5)
 .ٕٕٔ/2تفسٌر البؽوي:  (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔٔ)
وهللا، لتموتن كما تنامون، » . ولفظه:5ٔٔ-1ٔٔ/ٔ(:صٖٕ٘رواه الببلذري فً أنساب األشراؾ) (ٕٔ)

 «ولتبعثن كما تستٌمظون
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وٌمال: لئلنسان نفس وروح، فعند النوم تخرج النفس وتبمى الروح، وهذا المول لرٌب 
 .(ٔ)من المول األول"

تخرج الروح عند النوم وٌبمى شعاعه فً »أنه لال:  -رضً هللا عنه  -وعن علً 
، (ٕ)«فبذلن ترى الرإٌا، وإذا نبه من النوم عادت الروح إلى جسده بؤسرع من اللحظةالجسد; 

 .(ٖ)وهللا أعلم"
لال البؽوي:" وٌمال: إن أرواح األحٌاء واألموات تلتمً فً المنام فتتعارؾ ما شاء هللا، 

حتى فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسن هللا أرواح األموات عنده، وأرسل أرواح األحٌاء 
 .(ٗ)ترجع إلى أجسادها إلى انمضاء مدة حٌاتها"

عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلٌنفض فراشه 
بداخلة إزاره فإنه ال ٌدري ما خلفه علٌه، ثم ٌمول: باسمن ربً وضعت جنبً وبن أرفعه، إن 

 .(٘)فظها بما تحفظ به عبادن الصالحٌن"أمسكت نفسً فارحمها، وإن أرسلتها فاح
 .(ٙ)فٌه داللة على أنها تجتمع فً المؤل األعلى " لال ابن كثٌر:" 

لال سهل:" إذا توفى هللا األنفس أخرج الروح النوري من لطٌؾ نفس الطبع الكثٌؾ . 
الرفع. هللا على ثبلثة أوجه: أحدها: الموت، واآلخر: النوم، والثالث:  -فً كتاب-« التوفً»و

[ ٌعنً: ٌتوفى التً لم تمت فً ٕٗفالموت ما ذكرنا، والنوم لوله: }َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمناِمها{ ]
ٌِْل ]األنعام:  [ ٌعنً النوم، والرفع بعٌسى علٌه السبلم: ٓٙمنامها، ولال: َوُهَو الَِّذي ٌَتََوفَّاُكْم بِاللَّ

ًَّ ]آل  .(2)["٘٘عمران:  إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن َورافِعَُن إِلَ
 

 المرآن
ٌْئًا َواَل ٌَْعِملُوَن ) ِ ُشفَعَاَء لُْل أََولَْو َكانُوا اَل ٌَْمِلُكوَن َش ({ ]الزّمر : ٖٗ}أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٖٗ] 
 التفسٌر: 

أم اتخذ هإالء المشركون باهلل من دونه آلهتهم التً ٌعبدونها شفعاء، تشفع لهم عند هللا فً 
لهم: أتتخذونها شفعاء كما تزعمون، ولو كانت اآللهة ال تملن شٌبا،  -أٌها الرسول-حاجاتهم؟ لل 

 وال تعمل عبادتكم لها؟
ِ ُشفَعَاَء{ ]الزّمر :   [، أي:" أم اتخذ هإالء ٖٗلوله تعالى:}أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(1)شفع لهم عند هللا فً حاجاتهم؟"المشركون باهلل من دونه آلهتهم التً ٌعبدونها شفعاء، ت
أم اتخذ هإالء المشركون باهلل من دونه آلهتهم التً ٌعبدونها شفعاء  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)تشفع لهم عند هللا فً حاجاتهم"
من دون إذنه }ُشفَعاَء{، حٌن لالوا: -والهمزة لئلنكار-بل اتخذ لرٌش،  لال الزمخشري:" 

ِ{، وال ٌشفع عنده أحد إال بإذنه"  .(ٓٔ)}هُإالِء ُشفَعاُإنا ِعْنَد َّللاَّ
ِ ُشفَعَاَء{: اآللهة"   .(ٔ)عن لتادة: "}أَِم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

                                                           

 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .2ٔٗ/ٗنمبل عن: تفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٕٕٔ/2تفسٌر البؽوي:  (ٗ)
، ومسلم فً الذكر والدعاء ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/  ٔٔأخرجه البخاري فً الدعوات، باب: التعوذ والمراءة عند المنام: (٘)

 .55/  ٘، والبؽوي فً شرح السنة: 1ٕٗٓ/  ٗ( ، 2ٕٔٗوالدعاء والتوبة واالستؽفار، برلم: )
 
 .ٕٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٖٔتفسٌر التستري:  (2)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (5)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٓٔ)
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ٌْبًا َواَل ٌَْعِملُوَن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}لُْل أََولَْو َكانُوا اَل   أٌها -[، أي:" لل ٌَْٖٗمِلُكوَن َش
لهم: أتتخذونها شفعاء كما تزعمون، ولو كانت اآللهة ال تملن شٌبا، وال تعمل عبادتكم  -الرسول

 .(ٕ)لها؟"
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم لهم: أت لال الطبري:"  تخذون ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

هذه اآللهة شفعاء كما تزعمون ولو كانوا ال ٌملكون لكم نفعا وال ضرا، وال ٌعملون شٌبا، لل 
 .(ٖ)لهم: إن تكونوا تعبدونها لذلن، وتشفع لكم عند هللا، فؤخلصوا عبادتكم هلل، وأفردوه باأللوهة"

ً َوال ٌَْعِملُوَن{، أى: ولو  لال الزمخشري:"  ٌْبا معناه: أٌشفعون ولو كانوا }ال ٌَْمِلُكوَن َش
 .(ٗ)كانوا على هذه الصفة ال ٌملكون شٌؤ لط، حتى ٌملكوا الشفاعة وال عمل لهم"

ٌْبًا{: الشفاعة"   .(٘)عن لتادة: "}لُْل أََولَْو َكانُوا ال ٌَْمِلُكوَن َش
 

 المرآن
 ِ ٌِْه تُْرَجعُوَن )}لُْل ّلِِلَّ  [ٗٗ({ ]الزّمر : ٗٗالشَّفَاَعةُ َجِمٌعًا لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواِْلَْرِض ثُمَّ إِلَ

 التفسٌر: 
لهإالء المشركٌن: هلل الشفاعة جمٌعًا، له ملن السموات واألرض وما فٌهما،  -أٌها الرسول-لل 

و الذي ٌملن السموات واألرض وٌتصرؾ فاألمر كله هلل وحده، وال ٌشفع أحد عنده إال بإذنه، فه
فٌهما، فالواجب أن تُطلب الشفاعة ممن ٌملكها، وأن تُخلص له العبادة، وال تُطلب من هذه اآللهة 

 التً ال تضر وال تنفع، ثم إلٌه تُرَجعون بعد مماتكم للحساب والجزاء.
ِ الشَّفَاَعةُ َجِمٌعًا{ ]الزّمر :   لهإالء  -أٌها الرسول-:" لل [، أيٗٗلوله تعالى:}لُْل َّلِلَّ

 .(ٙ)المشركٌن: هلل الشفاعة جمٌعًا"
فإن الشفاعة جمٌعا له، ال ٌشفع عنده إال من أذن له، ورضً له لوال  لال الطبري:أي:" 

 .(2)وأنتم متى أخلصتم له العبادة، فدعوتموه، وشفعكم"
أى: هو مالكها، فبل ٌستطٌع أحد شفاعة إال بشرطٌن: أن ٌكون  لال الزمخشري:" 

 .(1)المشفوع له مرتضى، وأن ٌكون الشفٌع مؤذونا له. وهاهنا الشرطان مفمودان جمٌعا"
 .(5)ال ٌشفع عنده أحد إال بإذنه" لال مجاهد:" 
ملن السموات [، أي:" له ٗٗلوله تعالى:}لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزّمر :  

 .(ٓٔ)واألرض وما فٌهما"
ٌمول: له سلطان السموات واألرض وُملكها، وما تعبدون أٌها المشركون  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)من دونه له، ٌمول: فاعبدوا الملن ال المملون الذي ال ٌملن شٌبا"
 .(ٕٔ)أي : هو المتصرؾ فً جمٌع ذلن" لال ابن كثٌر:" 
ِ الشَّفاَعةُ َجِمٌعاً{، ألنه إذا كان له الملن كله  لال الزمخشري:"  تمرٌر لموله تعالى: }َّلِلَّ

 .(ٖٔ)والشفاعة من الملن، كان مالكا لها"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري : (2)
 .ٖٔٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٖٓٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
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ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]الزّمر :   [، أي:" ثم إلٌه تُرَجعون بعد مماتكم للحساب ٗٗلوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ
 .(ٔ)والجزاء"
ٌمول: ثم إلى هللا مصٌركم، وهو معالبكم على إشراككم به، إن متم على  لال الطبري:" 
 .(ٕ)شرككم"
 .(ٖ)أي : ٌوم المٌامة ، فٌحكم بٌنكم بعدله ، وٌجزي كبل بعمله" لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه تُْرَجعُوَن{؟  لال الزمخشري:"   فإن للت: بم ٌتصل لوله :}ثُمَّ إِلَ

السماوات واألرض الٌوم ثم إلٌه ترجعون ٌوم المٌامة، فبل للت: بما ٌلٌه، معناه: له ملن 
 .(ٗ)ٌكون الملن فً ذلن الٌوم إال له. فله ملن الدنٌا واآلخرة"

 
 المرآن

ْت لُلُوُب الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذٌَن ِمْن دُ  ُ َوْحَدهُ اْشَمؤَزَّ ا ُهْم ونِِه إِذَ }َوإَِذا ذُِكَر َّللاَّ
 [٘ٗ({ ]الزّمر : ٌَْ٘ٗستَْبِشُروَن )

 التفسٌر: 
وإذا ذُِكر هللا وحده نفرت للوب الذٌن ال ٌإمنون بالمعاد والبعث بعد الممات، وإذا ذُِكر الذٌن ِمن 

 دونه من األصنام واألوثان واألولٌاء إذا هم ٌفرحون; لكون الشرن موافمًا ألهوابهم.
ْت لُلُوُب الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َوإَِذا ذُِكَر   ُ َوْحَدهُ اْشَمؤَزَّ َّللاَّ

 .(٘)[، أي:" وإذا ذُِكر هللا وحده نفرت للوب الذٌن ال ٌإمنون بالمعاد والبعث بعد الممات"٘ٗ
وإذا أفرد هللا جل ثناإه بالذكر، فدعً وحده، ولٌل: ال إله إال هللا،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)نفرت من توحٌد هللا للوب الذٌن ال ٌإمنون بالمعاد والبعث بعد الممات"
أى: إذا أفرد هللا بالذكر ولم ٌذكر معه آلهتهم، نفروا وانمبضوا..  لال الزمخشري:" 

 .(2)أن ٌمتلا ؼما وؼٌظا حتى ٌظهر االنمباض فً أدٌم وجهه"«: االشمبزاز»و
ْت{، لال: نفرت"   .(1)عن السدّي لوله: "}اْشَمؤَزَّ
 .(5)أي: نفرت للوبهم واستكبرت" لال لتادة:" 
تْ عن مجاهد، لوله:"}  انمبضت، لال: وذلن ٌوم لرأ علٌهم"النجم"عند باب  {:اْشَمؤَزَّ
 .(ٓٔ)الكعبة"

إذا ذكر هللا  -أعنً المشركٌن  -معنى }اشمؤزت{: نفرت، وكانوا  لال الزجاج:" 
، نفروا من هذا، ألنهم كانوا ٌمولون: البلت والعزى، وهذه األوثان «ال إله إال هللا»فمٌل:
 .(ٔٔ)آلهة"

[، أي:" وإذا ذُِكر ٘ٗالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه إَِذا ُهْم ٌَْستَْبِشُروَن{ ]الزّمر :  لوله تعالى:}َوإَِذا ذُِكرَ  
الذٌن ِمن دونه من األصنام واألوثان واألولٌاء إذا هم ٌفرحون; لكون الشرن موافمًا 

 .(ٕٔ)ألهوابهم"

                                                           

 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٓٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٗالكشاؾ:  (2)
 .ٖٔٓ/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٔٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٔٓ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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ٌمول: وإذا ذُكر اآللهة التً ٌدعونها من دون هللا مع هللا، فمٌل: تلن  لال الطبري:" 
الؽرانٌك العلى، وإن شفاعتها لترتجى، إذ الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة ٌستبشرون بذلن 

 .(ٔ)وٌفرحون"
  .(ٕ)}َوإَِذا ذُِكَر الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{، اآللهة " لال لتادة:" 
 .(ٖ)الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{: أوثانهم"عن السدّي:"}َوإَِذا ذُِكَر  
}َوإِذا ذُِكَر الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{ وهم آلهتهم ذكر هللا معهم أو لم ٌذكر  لال الزمخشري:" 

استبشروا، الفتتانهم بها ونسٌانهم حك هللا إلى هو أهم فٌها.. العامل فً }إذا{: المفاجؤة، تمدٌره 
 .(ٗ)االستبشار"ولت ذكر الذٌن من دونه، فاجبوا ولت 

 [:٘ٗ-ٔٗفوابد اآلٌات: ]
ٌِْه َوَسلََّم وحمله على الصبر والثبات فً أصعب الظروؾ. -ٔ  تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 مظاهر لدرة هللا فً الموت والحٌاة مما ٌمتضً اإلٌمان به وبلمابه وتوحٌده. -ٕ
 م إذا الشفاعة كلها هلل.إبطال حجة المشركٌن فً عبادة األوثان من أجل الشفاعة له -ٖ
 بٌان خطؤ من ٌطلب الشفاعة من ؼٌر هللا، إذ ال ٌملن الشفاعة إال هو. -ٗ
 بٌان سفه المشركٌن وضبللهم فً ؼضبهم عند سماع التوحٌد، وفرحهم عند سماع الشرن. -٘

 المرآن
ٌِْب َوالشَّهَ  ٌَْن ِعبَاِدَن فًِ َما َكانُوا }لُِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواِْلَْرِض َعاِلَم اْلؽَ اَدِة أَْنَت تَْحُكُم بَ

 [ٙٗ({ ]الزّمر : ٙٗفٌِِه ٌَْختَِلفُوَن )
 التفسٌر: 

لل: اللهم ٌا خالك السموات واألرض ومبدعهما على ؼٌر مثال سبك، عالم السر والعبلنٌة، أنت 
وفً عظمتن وسلطانن تفصل بٌن عبادن ٌوم المٌامة فٌما كانوا فٌه ٌختلفون من المول فٌن، 

واإلٌمان بن وبرسولن، اهدنً لما اختُِلؾ فٌه من الحك بإذنن، إنن تهدي َمن تشاء إلى صراط 
مستمٌم. وكان هذا ِمن دعابه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو تعلٌم للعباد بااللتجاء إلى هللا تعالى، ودعابه بؤسمابه 

 الحسنى وصفاته العلى.
[، أي:" لل: اللهم ٌا خالك ٙٗفَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزّمر :  لوله تعالى:}لُِل اللَُّهمَّ  

 .(٘)السموات واألرض ومبدعهما على ؼٌر مثال سبك"
ٌِْه َوَسلَّم: لل ٌا دمحم، هللا خالك  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٙ)السموات واألرض"
ٌمول تعالى بعد ما ذكر عن المشركٌن ما ذكر من المذمة ، لهم فً حبهم  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْب َوالشََّهاَدةِ{ أي :  الشرن ، ونفرتهم عن التوحٌد } لُِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواألْرِض َعاِلَم اْلؽَ
على ؼٌر ادع أنت هللا وحده ال شرٌن له ، الذي خلك السموات واألرض وفطرها ، أي : جعلها 

 .(2)مثال سبك"
 .(1)لال السدّي:" فاطر: لال خالك" 
ٌِْب َوالشََّهاَدةِ{ ]الزّمر :    .(5)[، أي:" عالم السر والعبلنٌة"ٙٗلوله تعالى:}َعاِلَم اْلؽَ

                                                           

 .ٖٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٔٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔٓ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٕٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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ٌِْب َوالشََّهاَدةِ{ الذي ال تراه األبصار، وال تحسه العٌون والشهادة  لال الطبري:"  }َعاِلُم اْلؽَ
 .(ٔ)الذي تشهده أبصار خلمه، وتراه أعٌنهم"

 .(ٕ)أي : السر والعبلنٌة" لال ابن كثٌر:" 
ٌِْب{، لال: ما ؼاب عن العباد فهو ٌعلمه، }َوالشََّهاَدةِ{ :  ما  عن السدّي، لوله: "}َعاِلُم اْلؽَ

 .(ٖ)عرؾ العباد وشهدوا، فهو ٌعلمه"
ٌَْن ِعبَاِدَن فًِ َما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]الزّمر :   [، أي:" أنت ٙٗلوله تعالى:}أَْنَت تَْحُكُم بَ

تفصل بٌن عبادن ٌوم المٌامة فٌما كانوا فٌه ٌختلفون من المول فٌن، وفً عظمتن وسلطانن 
 .(ٗ)واإلٌمان بن وبرسولن"

ٌَْن ِعبَاِدَن{ فتفصل بٌنهم بالحك ٌوم تجمعهم لفصل المضاء  الطبري:" لال  }أَْنَت تَْحُكُم بَ
بٌنهم }فٌَِما َكانُوا فٌِِه{ فً الدنٌا }ٌَْختَِلفُوَن{ من المول فٌن، وفً عظمتن وسلطانن، وؼٌر ذلن 

حدن اشمؤّزت من اختبلفهم بٌنهم، فتمضً ٌومبذ بٌننا وبٌن هإالء المشركٌن الذٌن إذا ذكرت و
 .(٘)للوبهم، إذا ذكر َمْن دونن استبشروا بالحّك"

أي : فً دنٌاهم، ستفصل بٌنهم ٌوم معادهم ونشورهم ، ولٌامهم من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)لبورهم"
بؤي شًء كان  -رضً هللا عنها-عن أبً سلمة بن عبد الرحمن لال : "سؤلت عابشة  

بلته إذا لام من اللٌل ؟ لالت : كان إذا لام من اللٌل افتتح صبلته : "اللهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌفتتح ص
رب جبرٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل ، فاطر السموات واألرض ، عالم الؽٌب والشهادة ، أنت تحكم 
بٌن عبادن فٌما كانوا فٌه ٌختلفون ، اهدنً لما اختلؾ فٌه من الحك بإذنن ، إنن تهدي من تشاء 

 .(2)ٌم"إلى صراط مستم
عن عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من لال : اللهم فاطر السموات واألرض  

، عالم الؽٌب والشهادة ، إنً أعهد إلٌن فً هذه الدنٌا  أنً أشهد أن ال إله إال أنت وحدن ال 
من الشر وتباعدنً من شرٌن لن ، وأن دمحما عبدن ورسولن ، فإنن إن تكلنً إلى نفسً تمربنً 

الخٌر ، وإنً ال أثك إال برحمتن ، فاجعل لً عندن عهدا تَُوفٌِّنٌه ٌوم المٌامة ، إنن ال تخلؾ 
المٌعاد ، إال لال هللا ، عز وجل ، لمبلبكته ٌوم المٌامة : إن عبدي لد عهد إلً عهدا فؤوفوه إٌاه ، 

 .(1)فٌدخله هللا الجنة"
رج لنا عبد هللا بن عمرو لرطاسا ولال : كان رسول هللا عن أبً عبد الرحمن لال : "أخ 

ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلمنا ٌمول : "اللهم فاطر السموات واألرض ، عالم الؽٌب والشهادة ، أنت رب كل شًء ، 
وإله كل شًء ، أشهد أن ال إله إال أنت ، وحدن ال شرٌن لن ، وأن دمحما عبدن ورسولن ، 

بن من الشٌطان وشركه ، وأعوذ بن أن ألترؾ على نفسً إثما ، أو  والمبلبكة ٌشهدون ، أعوذ
 .(5)أجره إلى مسلم"

لال أبو عبد الرحمن : "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعلمه عبد هللا بن عمرو أن ٌمول ذلن حٌن 
 ٌرٌد أن ٌنام".

                                                           

 .ٖٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .(22ٓصحٌح مسلم برلم )(2)
 .( : "رجاله رجال الصحٌح"2ٗٔ/ٓٔ( لال الهٌثمً فً المجمع )ٕٔٗ/ٔالمسند )(1)

وكذا ؟ فمال : ما فً أهلنا جارٌة إال وهً تمول لال سهٌل : "فؤخبرت الماسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا 
 هذا فً خدرها".

 .(2ٔٔ/ٕالمسند )(5)
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حانه، وتشتمل اآلٌة على سب -كٌؾ ٌثنى علٌه -ملسو هيلع هللا ىلص -علّمه لال المشٌري فً اآلٌة:" 
اإلشارة إلى بٌان ما ٌنبؽى من التنّصل والتذلّل، وابتؽاء العفو والتفّضل، وتحمٌك االلتجاء بحسن 

 .(ٔ)التوكل"
 

 المرآن
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة }َولَْو أَنَّ ِللَِّذٌَن َظلَُموا َما فًِ اِْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ اَلْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء اْلعََذاِب 

ِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُوَن )  [5ٗ({ ]الزّمر : 5َٗوبََدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ
 التفسٌر: 

ولو أن لهإالء المشركٌن باهلل ما فً األرض جمٌعا ِمن مال وذخابر، ومثله معه مضاعفًا، لَبذلوه 
ا به ما لُبِل منهم، وال أؼنى عنهم من ٌوم المٌامة; لٌفتدوا به من سوء العذاب، ولو بذلوا وافتدو

عذاب هللا شٌبًا، وظهر لهم ٌومبٍذ من أمر هللا وعذابه ما لم ٌكونوا ٌحتسبون فً الدنٌا أنه نازل 
 بهم.

لوله تعالى:}َولَْو أَنَّ ِللَِّذٌَن َظلَُموا َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ اَلْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء  
[، أي:" ولو أن لهإالء المشركٌن باهلل ما فً األرض جمٌعا ِمن 2ٗعََذاِب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]الزّمر : الْ 

 .(ٕ)مال وذخابر، ومثله معه مضاعفًا، لَبذلوه ٌوم المٌامة; لٌفتدوا به من سوء العذاب"
لموا أنفسهم ولو أن لهإالء المشركٌن باهلل ٌوم المٌامة، وهم الذٌن ظ لال الطبري: ٌمول:" 

}َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا{ فً الدنٌا من أموالها وزٌنتها }َوِمثْلَهُ َمعَهُ{ مضاعفا، فمبل ذلن منهم 
عوضا من أنفسهم، لفدوا بذلن كله أنفسهم عوضا منها، لٌنجو من سوء عذاب هللا، الذي هو 

 .(ٖ)معذّبهم به ٌومبذ"
أي : ولو أن جمٌع ملن األرض وضعفه معه } الْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء  لال ابن كثٌر:" 

اْلعََذاِب { أي : الذي أوجبه هللا لهم ٌوم المٌامة ، ومع هذا ال ٌُتمبل منهم الفداء ولو كان ملء 
ِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَ  ِسبُوَن { أي : األرض ذهبا ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوبََدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ

 .(ٗ)وظهر لهم من هللا من العذاب والنكال بهم ما لم ٌكن فً بالهم وال فً حسابهم"
ال فتدوا به.. ولكن ال ٌمبل منهم، والٌوم لو تصّدلوا بمثمال ذرة لمبل  لال المشٌري:" 

ٌمحى  -الٌوم -منهم. كما أنهم لو بكوا فً اآلخرة بالدماء ال ٌرحم بكاإهم، ولكنهم بدمعة واحدة
 .(٘)الكثٌر من دواوٌنهم"

ِ َما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُوَن{   [، أي:" وظهر لهم 2ٗ]الزّمر : لوله تعالى:}َوبََدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ
 .(ٙ)ٌومبٍذ من أمر هللا وعذابه ما لم ٌكونوا ٌحتسبون فً الدنٌا أنه نازل بهم"

ٌمول: وظهر لهم ٌومبذ من أمر هللا وعذابه، الذي كان أعّده لهم، ما لم  لال الطبري: " 
 .(2)ٌكونوا لبل ذلن ٌحتسبون أنه أعّده لهم"

أي : وظهر لهم من هللا من العذاب والنكال بهم ما لم ٌكن فً بالهم وال  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)فً حسابهم"

ٌعٌرون أنهم عملوا فً الدنٌا أعماال كانوا ٌظنون أنها تنفعهم، فلم تنفعهم  لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)مع شركهم"

                                                           

 .1ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٔ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (٘)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٙٓٗؼرٌب المرآن:  (5)
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 .(ٔ): "عملوا أعماال توّهموا أنها حسنات فإذا هً سٌبات"لال مجاهد 
لٌل: عملوا أعماال سٌبة وتوّهموا أنهم ٌتوبون لبل الموت فؤدركهم  النحاس:"لال  

الموت، ولد كانوا ظنوا أنّهم ٌنجون بالتوبة فبدا لهم ما لم ٌكونوا ٌحتسبون، وٌجوز أن ٌكونوا 
 .(ٕ)توّهموا أنهم ٌؽفر لهم من ؼٌر توبة فبدا لهم ما لم ٌكونوا ٌحتسبون، من دخول النار"

وعٌد لهم ال كنه لفظاعته وشّدته، وهو نظٌر لوله تعالى فً الوعد  ي:"لال الزمخشر 
ًَ لَُهْم{، والمعنى: وظهر لهم من سخط هللا وعذابه ما لم ٌكن لط فً  }فبَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِف

 . (ٖ)حسابهم ولم ٌحدءوا به نفوسهم. ولٌل: عملوا أعماال حسبوها حسنات، فإذا هً سٌبات"
 . (ٗ)ري أنه لرأ هذه اآلٌة، فمال: "وٌل ألهل الرٌاء، وٌل ألهل الرٌاء"عن سفٌان الثو

وجزع دمحم بن المنكدر عند موته فمٌل له، فمال: أخشى آٌة من كتاب هللا، وتبلها، فؤنا 
 .(٘)أخشى أن ٌبدو لً من هللا ما لم أحتسبه"

فً بعض األخبار أن لوما من المسلمٌن من أصحاب الذنوب ٌإمر بهم  لال المشٌري:" 
إلى النار فإذا وافوها ٌمول لهم مالن: من أنتم؟ إن الذٌن جاءوا لبلكم من أهل النار وجوهم كانت 
مسوّدة، وعٌونهم  كانت مزرلّة.. وأنتم لستم بتلن الصفة، فٌمولون: ونحن لم نتولع أن نلمان، 

ِ ما لَْم ٌَُكونُوا ٌَْحتَِسبُوَن{"وإنما انتظرنا شٌب  .(ٙ)ا آخر! لال تعالى: }َوبَدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ
 

 المرآن
 [7ٗ({ ]الزّمر : 7ٗ}َوبََدا لَُهْم َسٌِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )

 التفسٌر: 
لتً الترفوها، حٌث نسبوا إلى هللا ما ال ٌلٌك وظهر لهإالء المكذبٌن ٌوم الحساب جزاء سٌباتهم ا

به، وارتكبوا المعاصً فً حٌاتهم، وأحاط بهم من كل جانب عذاب ألٌم; عمابًا لهم على 
 استهزابهم باإلنذار بالعذاب الذي كان الرسول ٌَِعُدهم به، وال ٌؤبهون له.

[، أي:" وظهر لهإالء المكذبٌن ٌوم 1ٗ لوله تعالى:}َوبََدا لَُهْم َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ ]الزّمر : 
الحساب جزاء سٌباتهم التً الترفوها، حٌث نسبوا إلى هللا ما ال ٌلٌك به، وارتكبوا المعاصً فً 

 .(2)حٌاتهم"
وظهر لهإالء المشركٌن ٌوم المٌامة }َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ من  لال الطبري :ٌمول:" 

 .(1)ابلهم"األعمال فً الدنٌا، إذ أعطوا كتبهم بشم
أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا فً الدار الدنٌا من المحارم  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)والمآثم"
 .(ٓٔ)أي: عماب سٌّبات أو ذكر سٌبات" لال النحاس:" 
أى: سٌبات أعمالهم التً كسبوها. أو سٌبات كسبهم، حٌن تعرض  لال الزمخشري:" 

ُ َونَُسوهُ أو أراد بالسٌآت: أنواع العذاب  صحابفهم، وكانت خافٌة علٌهم، كموله تعالى أَْحصاهُ َّللاَّ
 . (ٔٔ)التً ٌجازون بها على ما كسبوا، فسماها سٌبات، كما لال: }َوَجزاُء َسٌِّبٍَة َسٌِّبَةٌ ِمثْلُها{"

                                                           

 .ٕٔ/ٗرواه منصور عن مجاهد، كما فً إعراب المرآن للنحاس:  (ٔ)
 .ٕٔ/ٗإعراب المرآن:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗنمبل عن: الكشاؾ:  (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٗنمبل عن: الكشاؾ:  (٘)
 .1ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٙ)
 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٔ/ٗإعراب المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔٔ)
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[، أي:" وأحاط بهم من كل 1ٗله تعالى:}َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]الزّمر : لو 
جانب عذاب ألٌم; عمابًا لهم على استهزابهم باإلنذار بالعذاب الذي كان الرسول ٌَِعُدهم به، وال 

 .(ٔ)ٌؤبهون له"
ووجب علٌهم حٌنبذ، فلزمهم عذاب هللا الذي كان نبً هللا َصلَّى هللا  لال الطبري :ٌمول:" 

ٌِْه َوَسلَّم فً الدنٌا ٌعدهم على كفرهم بربهم، فكانوا به ٌسخرون، إنكارا أن ٌصٌبهم ذلن، أو  َعلَ
 .(ٕ)ٌنالهم تكذٌبا منهم به، وأحاط ذلن بهم"

نوا ٌستهزبون به فً الدار أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كا لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)الدنٌا"

 . (ٗ)أى: " ونزل بهم وأحاط جزاء هزبهم" لال الزمخشري:" 
 [:1ٗ-ٙٗفوابد اآلٌات: ]

مشروعٌة اللجوء إلى هللا تعالى عند اشتداد الكرب وعظم الخبلؾ والدعاء بهذا الدعاء وهو  -ٔ
 "اللهم ربّ 

عالم الؽٌب والشهادة أنت تحكم بٌن عبادن جبرٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل فاطر السموات واألرض 
فٌما كانوا فٌه ٌختلفون اهدنً لما اختلؾ فٌه من الحك بإذنن إنن تهدي من تشاء إلى صراط 

 مستمٌم" إذ ثبتت السنة به. واآلٌة ذكرت أصله.
بٌان عظم العذاب وشدته ٌوم المٌامة وأن المرء لو ٌمبل منه فداء الفتدى منه بما فً األرض  -ٕ

 أموال ومثله معه. من
 التحذٌر من االستهزاء بؤخبار هللا تعالى ووعده ووعٌده. -ٖ

 المرآن
ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَ  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ ًَ فِتْنَةٌ }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ ْل ِه

 [7ٗ({ ]الزّمر : 7ُٗموَن )َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَ 
 التفسٌر: 

ج عنه، فإذا كشفنا عنه ما أصابه وأعطٌناه  ، طلب من ربه أن ٌُفّرِ فإذا أصاب اإلنسان شدة وُضرٌّ
نعمة منا عاد بربه كافًرا، ولفضله منكًرا، ولال: إن الذي أوتٌتُه إنما هو على علم من هللا أنً له 

-بها عباده; لٌنظر َمن ٌشكره ممن ٌكفره، ولكن أكثرهم أهل ومستحك، بل ذلن فتنة ٌبتلً هللا 
 ال ٌعلمون أن ذلن استدراج لهم من هللا، وامتحان لهم على شكر النعم. -لجهلهم وسوء ظنهم

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا{ ]الزّمر :   [، أي:" فإذا أصاب اإلنسان شدة 5ٗلوله تعالى:}فَإَِذا َمسَّ اإْلِ
، طلب من ربه أن ٌُ  ج عنه"وُضرٌّ  .(٘)فّرِ

ٌمول تعالى ذكره: فإذا أصاب اإلنسان بإس وشّدة دعانا مستؽٌثا بنا من  لال الطبري:" 
 .(ٙ)جهة ما أصابه من الضّر"

ٌمول تعالى مخبرا عن اإلنسان أنه فً حال الضراء ٌَْضَرع إلى هللا ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)عز وجل ، وٌنٌب إلٌه وٌدعوه"

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم{ ]الزّمر : لوله تعالى:}ثُمَّ   [، أي:" فإذا 5ٗإَِذا َخوَّ
كشفنا عنه ما أصابه وأعطٌناه نعمة منا عاد بربه كافًرا، ولفضله منكًرا، ولال: إن الذي أوتٌتُه 

 .(1)إنما هو على علم من هللا أنً له أهل ومستحك"

                                                           

 .ٖٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٙ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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: ثم إذا أعطٌناه فرجا مما كان فٌه من الضّر، بؤن أبدلناه بالضّر ٌمول لال الطبري:" 
رخاء وسعة، وبالسمم صحة وعافٌة، فمال: إنما أعطٌت الذي أعطٌت من الرخاء والسعة فً 
المعٌشة، والصحة فً البدن والعافٌة، على علم من هللا بؤنً له أهل لشرفً ورضاه بعملً 

أنت محسن فً هذا األمر عندي: أي فٌما أظّن  }عندي{ ٌعنً: فٌما عندي، كما ٌمال:
 .(ٔ)وأحسب"
وإذا خوله منه نعمة بؽى وطؽى ، ولال : } إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم { أي :  لال ابن كثٌر:" 

لنً هذا!"  .(ٕ)لما ٌعلم هللا من استحمالً له ، ولوال أنً عند هللا تعالى خصٌص لما َخوَّ
ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا{، لال: أعطٌناه" عن مجاهد، لوله: "}إَِذا   .(ٖ)َخوَّ
أعطٌناه ذلن تفضبل، }لال إنما{ أعطٌته على شرؾ وفضل ٌجب له  لال الزجاج:أي:" 

به هذا الذي أعطٌت، فمد علمت أنً ساعطى هدى، وكل من أعطى على ؼٌر جزاء فمد 
 .(ٗ)خول"

 .(٘)ندي"عن لتادة، لوله: }َعلَى ِعْلٍم عندي{، أي: على خٌر ع 
فى حال الّضّر ٌتبّرءون من االستحماق والحول والموة، فإذا كشؾ عنهم  لال المشٌري:" 

 .(ٙ)الببلء ولعوا فى مؽالٌطهم، ولالوا: إنما أوتٌنا هذا باستحماق منّا"
ًَ فِتْنَةٌ{ ]الزّمر :   [، أي:" بل ذلن فتنة ٌبتلً هللا بها عباده; لٌنظر 5ٗلوله تعالى:}بَْل ِه

 .(2)ٌشكره ممن ٌكفره"َمن 
 .(1)ٌعنً: بل تلن النعمة ببلء ابتلً به" لال مماتل:" 
 .(5)بلٌة" لال ٌحٌى بن سبلم:أي:" 
ًَ فِتْنَةٌ{، أي: ببلء"   .(ٓٔ)عن لتادة: "}بَْل ِه
 .(ٔٔ)أي: تلن العطٌة فتنة من هللا وبلوى ٌبتلى بها العبد لٌشكر أو ٌكفر" لال الزجاج:" 
أي : لٌس األمر كما زعموا ، بل إنما أنعمنا علٌه بهذه النعمة لنختبره  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)فٌما أنعمنا علٌه ، أٌطٌع أم ٌعصً ؟ مع علمنا المتمدم بذلن ، فهً فتنة أي : اختبار"
بل عطٌتنا إٌاهم تلن النعمة من بعد الضّر الذي كانوا فٌه فتنة لهم،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖٔ)م به، واختبارا اختبرناهم به"ٌعنً ببلء ابتلٌناه
لجهلهم وسوء -[، أي:" ولكن أكثرهم 5ٗلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الزّمر :  

 .(ٗٔ)ال ٌعلمون أن ذلن استدراج لهم من هللا، وامتحان لهم على شكر النعم" -ظنهم
}َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم{ لجهلهم، وسوء رأٌهم }ال ٌَْعلَُموَن{ ألي سبب أعطوا  لال الطبري: " 

 .(٘ٔ)ذلن"
 .(ٔ)أي: ال ٌعلمون أن ما نعطً من النعمة اختبار وبلٌة" لال السمعانً:" 

                                                           

 .ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٔ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .1ٕٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٙ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .5ٓٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
 .ٖٗٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٖٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
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 .(ٕ)فلهذا ٌمولون ما ٌمولون ، وٌدعون ما ٌدعون" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
 [ٓ٘({ ]الزّمر : ٓ٘لَْبِلِهْم فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )}لَْد لَالََها الَِّذٌَن ِمْن 

 التفسٌر: 
لد لال ممالتهم هذه َمن لبلهم من األمم الخالٌة المكذبة، فما أؼنى عنهم حٌن جاءهم العذاب ما 

 كانوا ٌكسبونه من األموال واألوالد.
[، أي:" لد لال ممالتهم هذه َمن لبلهم ٓ٘لَْبِلِهْم{ ]الزّمر : لوله تعالى:}لَْد لَالََها الَِّذٌَن ِمْن  

 .(ٖ)من األمم الخالٌة المكذبة"
 .(ٗ)ٌمول: لد لالها لارون فً المصص لبل أبً حذٌفة" لال مماتل:" 
 .(٘)عن السدّي:"}لَْد لَالََها الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{، األمم الماضٌة" 
لد لال هذه الممالة ٌعنً لولهم: لنعمة هللا التً خولهم وهم  لال الطبري: ٌمول:" 

مشركون: أوتٌناه على علم عندنا الذٌن من لبل مشركً لرٌش من األمم الخالٌة لرسلها، تكذٌبا 
 .(ٙ)منهم لهم، واستهزاء بهم"

أي : لد لال هذه الممالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى ، كثٌر  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ممن سلؾ من األمم"

أي: لال هذه الكلمة الذٌن من لبلهم، وفً التفسٌر: أن المراد من هذا هو  لال السمعانً:" 
 .(1)["21لارون، فإنه لال: }إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي{ ]المصص : 

[، أي:" فما أؼنى عنهم حٌن ٓ٘الى:}فََما أَْؼنَى َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]الزّمر : لوله تع 
 .(5)جاءهم العذاب ما كانوا ٌكسبونه من األموال واألوالد"

ٌمول: فلم ٌؽن عنهم حٌن أتاهم بؤس هللا على تكذٌبهم رسل هللا  لال الطبري: " 
واستهزابهم بهم ما كانوا ٌكسبون من األعمال، وذلن عبادتهم األوثان. ٌمول: لم تنفعهم خدمتهم 

 .(ٓٔ)إٌاها، ولم تشفع آلهتهم لهم عند هللا حٌنبذ، ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم"
 .(ٔٔ)ا اكتسبوا شٌبا"أي: لم ٌؽن عنهم م لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)أي : فما صح لولهم وال منعهم جمعهم وما كانوا ٌكسبون" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: فؤحبطت أعمالهم" لال الزجاج:" 

 
 المرآن

َوَما هُْم }فَؤََصابَُهْم َسٌِّئَاُت َما َكَسبُوا َوالَِّذٌَن َظلَُموا ِمْن َهُإاَلِء َسٌُِصٌبُُهْم َسٌِّئَاُت َما َكَسبُوا 
 [ٔ٘({ ]الزّمر : ٔ٘بُِمْعِجِزٌَن )

 التفسٌر: 

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٖٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
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فؤصاب الذٌن لالوا هذه الممالة من األمم الخالٌة وبال سٌبات ما كسبوا من األعمال، فعوجلوا 
، ولالوا هذه الممالة، -أٌها الرسول-بالخزي فً الحٌاة الدنٌا، والذٌن ظلموا أنفسهم من لومن 

ا كسبوا، كما أصاب الذٌن من لبلهم، وما هم بفابتٌن هللا وال سٌصٌبهم أًٌضا وبال سٌبات م
 سابمٌه.

[، أي:" فؤصاب الذٌن لالوا هذه ٔ٘لوله تعالى:}فَؤََصابَُهْم َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ ]الزّمر :  
الممالة من األمم الخالٌة وبال سٌبات ما كسبوا من األعمال، فعوجلوا بالخزي فً الحٌاة 

 .(ٔ)الدنٌا"
ٌمول: فؤصاب الذٌن لالوا هذه الممالة من األمم الخالٌة، وبال سٌبات ما  ال الطبري: "ل 

كسبوا من األعمال، فعوجلوا بالخزي فً دار الدنٌا، وذلن كمارون الذي لال حٌن وعظ }إِنََّما 
ِ  أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي{ فخسؾ هللا به وبداره األرض }فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِبَةٍ  ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٕ)َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرٌن{"
[، أي:" ٔ٘لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َظلَُموا ِمْن َهُإاَلِء َسٌُِصٌبُُهْم َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ ]الزّمر :  

أًٌضا وبال سٌبات ، ولالوا هذه الممالة، سٌصٌبهم -أٌها الرسول-والذٌن ظلموا أنفسهم من لومن 
 .(ٖ)ما كسبوا، كما أصاب الذٌن من لبلهم"

ٌِْه َوَسلَّم: والذٌن كفروا باهلل ٌا دمحم من لومن،  لال الطبري:"  ٌمول لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
وظلموا أنفسهم ولالوا هذه الممالة سٌصٌبهم أٌضا وبال }َسٌِّبَاُت َما َكَسبُوا{ كما أصاب الذٌن من 

 .(ٗ)ٌلهموها"لبلهم بم
أي: ٌصٌب الكفار من هذه األمة من الببلء والعموبة ما أصاب األمم  لال السمعانً:" 

 .(٘)الماضٌة"
}َوالَِّذٌَن َظلَُموا ِمْن َهُإالِء { أي : من المخاطبٌن } َسٌُِصٌبُُهْم َسٌِّبَاُت َما لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)َكَسبُوا { أي : كما أصاب أولبن"
ٌِْه َوَسلَّم"ِمْن َهُإاَلءِ عن السدّي :"}َوالَِّذٌَن َظلَُموا    .(2){، لال: من أمة دمحم َصلَّى هللا َعلَ
 .(1)[، أي:" وما هم بفابتٌن هللا وال سابمٌه"ٔ٘لوله تعالى:}َوَما ُهْم بُِمْعِجِزٌَن{ ]الزّمر :  
رض من عذابه إذا نزل ٌمول: وما ٌفوتون ربهم وال ٌسبمونه هربا فً األ لال الطبري:" 

ِ تَْبِدٌبل{ ففعل ذلن بهم، ِ فًِ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  بهم، ولكنه ٌصٌبهم }ُسنَّةَ َّللاَّ
 .(5)فؤحّل بهم خزٌه فً عاجل الدنٌا فمتلهم بالسٌؾ ٌوم بدر"

 .(ٓٔ)أي: بفابتٌن وال سابمٌن" لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)أي: إلى هللا مرجعهم فٌجازٌهم باعمالهم" الزجاج:"لال  
َ ال  لال ابن كثٌر:"  كما لال تعالى مخبرا عن لارون أنه لال له لومه : } ال تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ

ْنٌَا َوأَْحِسْن َكمَ  ُ الدَّاَر اآلِخَرةَ َوال تَْنَس نَِصٌبََن ِمَن الدُّ ُ ٌُِحبُّ اْلفَِرِحٌَن َواْبتَػِ فٌَِما آتَاَن َّللاَّ ا أَْحَسَن َّللاَّ
ٌَْن َوال تَْبػِ اْلفََساَد فِ  َ ال ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي أََولَْم إِلَ ً األْرِض إِنَّ َّللاَّ

ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا َوال ٌُ  َ لَْد أَْهلََن ِمْن لَْبِلِه ِمَن اْلمُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ لُوَّ  ْسؤَُل َعْن ذُنُوبِِهمُ ٌَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

                                                           

 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٗٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)



ٕ21 
 

[ ، ولال تعالى : } َولَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواال َوأَْوالًدا َوَما نَْحُن 21 - 2ٙاْلُمْجِرُموَن { ]المصص : 
 .(ٔ)["ٖ٘بُِمعَذَّبٌَِن { ]سبؤ : 

 
 المرآن

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَ  َ ٌَْبُسُط الّرِ ({ ٕ٘اٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )}أََولَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 [ٕ٘]الزّمر : 
 التفسٌر: 

أو لم ٌعلم هإالء أن رزق هللا لئلنسان ال ٌدل على حسن حال صاحبه، فإن هللا لبالػ حكمته 
ع الرزق لمن ٌشاء ِمن عباده، صالًحا كان أو طالًحا، وٌضٌِّمه على َمن ٌشاء منهم؟ إن فً  ٌوّسِ

لون أمر هللا وٌعملون به.ذلن التوسٌع والتضٌٌك فً   الرزق لَدالالت واضحات لموم ٌُصّدِ
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ ]الزّمر :   َ ٌَْبُسُط الّرِ [، أي:" أو ٕ٘لوله تعالى:}أََولَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ع لم ٌعلم هإالء أن رزق هللا لئلنسان ال ٌدل على حسن حال صاحبه، فإن هللا لبالػ حكمته ٌ وّسِ
 .(ٕ)الرزق لمن ٌشاء ِمن عباده، صالًحا كان أو طالًحا، وٌضٌِّمه على َمن ٌشاء منهم؟"

ٌمول تعالى ذكره: أولم ٌعلم ٌا دمحم هإالء الذٌن كشفنا عنهم ضرهم،  لال الطبري:" 
ن فمالوا: إنما أوتٌناه على علم منا، أن الشدة والرخاء والسعة والضٌك والببلء بٌد هللا، دون كل م

سواه، ٌبسط الرزق لمن ٌشاء، فٌوسعه علٌه، وٌمدر ذلن على من ٌشاء من عباده، فٌضٌمه، وأن 
ذلن من حجج هللا على عباده، لٌعتبروا به وٌتذكروا، وٌعلموا أن الرؼبة إلٌه والرهبة دون اآللهة 

 .(ٖ)واألنداد"
أو لم ٌروا كٌؾ خالؾ بٌن أحوال الناس فً الرزق: فمن موّسع علٌه  لال المشٌري:" 

 .(ٗ)رزله، ومن مضٌّك علٌه، ولٌس لواحد منهم شىء مّما خّص به من التملٌل أو التكثٌر"
 .(٘)أي : ٌوسعه على لوم وٌضٌمه على آخرٌن" لال ابن كثٌر:" 

فً التوسع وسع علٌه، وإن وفً بعض األخبار: "أن هللا ٌخٌر لعبده، فإن كان الخٌرة له 
 .(ٙ)كان الخٌرة له فً التضٌك ضٌك علٌه"

[، أي:" إن فً ذلن التوسٌع ٕ٘لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]الزّمر :  
لون أمر هللا وٌعملون به"  .(2)والتضٌٌك فً الرزق لَدالالت واضحات لموم ٌُصّدِ

ن فً بسط هللا الرزق لمن ٌشاء، وتمتٌره على من أراد لدالالت ٌمول: إ لال الطبري:" 
وعبلمات }ِلمَْوٍم{ ٌصدلون بالحّك، فٌمّرون به إذا تبٌنوه وعلموا حمٌمته أن الذي ٌفعل ذلن هو هللا 

 .(1)دون كل ما سواه،"
 .(5)أي : لعبرا وحججا" {"آَلٌَاتٍ لال ابن كثٌر:} 

 [:ٕ٘-5ٗفوابد اآلٌات: ]
 تنالض أهل الكفر والجهل والضبلل فً كل حٌاتهم ألنهم ٌعٌشون على ظلمة الجهلبٌان  -ٔ
}َوَما أََصابَُكْم ِمْن  تمرٌر ما من مصٌبة إال بذنب جلً أو خفً كبٌر أو صؽٌر، لال تعالى: -ٕ

ٌِْدٌُكم{ ]الشورى :  َ  [.ُٖٓمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أ

                                                           

 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (ٖ)
 .1ٕٙ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٗ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٗٗ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري : (1)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
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أو الجماعات ال ٌعود إلى حب هللا للعبد أو كرهه  بٌان أن بسط الرزق وتضٌٌمه على األفراد -ٖ
 له، وإنما ٌعود لسنن التربٌة اإللهٌة وحكم التدبٌر لشإون الخلك.

أهل اإلٌمان هم الذٌن ٌنتفعون باآلٌات والدالبل ألنهم أحٌاء ٌبصرون وٌعملون أما أهل الكفر  -ٗ
 فهم أموات ال ٌرون اآلٌات وال ٌعملونها.

ى للظالمٌن ووعٌده الشدٌد بؤنه سٌصٌبهم كما أصاب ؼٌرهم جزاء ظلمهم تهدٌد هللا تعال -٘
 وكسبهم الفاسد.

 المرآن
َ ٌَْؽِفُر الذُّنُ  ِ إِنَّ َّللاَّ وَب َجِمٌعًا إِنَّهُ }لُْل ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

حِ   [ٖ٘({ ]الزّمر : ٌُٖ٘م )ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ
 التفسٌر:

لعبادي الذٌن تماَدوا فً المعاصً، وأسرفوا على أنفسهم بإتٌان ما تدعوهم  -أٌها الرسول-لل 
ٌْبسوا من رحمة هللا; لكثرة ذنوبكم، إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعًا لمن  إلٌه نفوسهم من الذنوب: ال تَ

 لذنوب التاببٌن من عباده، الرحٌم بهم. تاب منها ورجع عنها مهما كانت، إنه هو الؽفور
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

صلى هللا -أحدها: "أن ناسا من أهل الشرن كانوا لد لتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فؤتوا دمحما 
فمالوا: إن الذي تمول وتدعو إلٌه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزل: -علٌه وسلم

، َوالَ ٌَْزنُوَن{ }َوالَِّذٌَن الَ  ُ إِالَّ بِالَحّكِ َم َّللاَّ ِ إِلًَها آَخَر، َوالَ ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ
ِ{ 1ٙ]الفرلان:  [ َونََزلَْت }لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم، الَ تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

 .(ٔ). وهذا لول ابن عباس["ٖ٘ ]الزمر:
أنزل فً الفرلان }َوالَِّذٌَن  -عز وجل -نزلت فً مشركً مكة وذلن أن هللا ولال مماتل:" 

ِ إِلًَها آَخَر { ]الفرلان :  [، اآلٌة. فمال وحشً مولى المطعم بن عدي بن 1ٙاَل ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ
َل َعَمبًل }إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعمِ  نوفل: إنً لد فعلت هذه الخصال فكٌؾ لً بالتوبة فنزلت فٌه:

ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]الفرلان :  ُ َسٌِّبَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ [، فؤسلم وحشً 2َٓصاِلًحا فَؤُولَبَِن ٌُبَّدِ
فمال مشركو مكة: لد لبل من وحشً توبته، ولد نزل فٌه ولم ٌنزل فٌنا. فنزلت فً مشركً مكة 

[، ٌعنً باإلسراؾ: الشرن والمتل والزنا فبل ٖ٘ا َعلَى أَْنفُِسِهم{ ]الزمر : }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُو
ذنب أعظم إسرافا من الشرن ال تمنطوا ٌمول ال تٌؤسوا من رحمة هللا، ألنهم ظنوا أال توبة لهم. 

َ ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا { ]الزمر :  ر فً سورة [، ٌعنً: الشرن والمتل والزنا الذي ذكٖ٘}إِنَّ َّللاَّ
ِحٌُم{ ]الزمر :   .(ٕ)"-[، لمن تاب منها ثم دعاهم إلى التوبةٖ٘الفرلان، }إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ

الثانً: أن أهل مكة لالوا: ٌزعم دمحم أنه من عبد األوثان، ودعا مع هللا إلها آخر، ولتل النفس 
لهة، ولتلنا النفس التً حرم هللا التً حّرم هللا لم ٌؽفر له، فكٌؾ نهاجر ونسلم، ولد عبدنا اآل

 .}ِ ونحن أهل الشرن؟ فؤنزل هللا: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ
 .(ٖ)وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

من لال السدي:" هإالء المشركون من أهل مكة، لالوا: كٌؾ نجٌبن وأنت تزعم أنه  
زنى، أو لتل، أو أشرن بالرحمن كان هالكا من أهل النار؟ فكّل هذه األعمال لد عملناها، فؤنزلت 

 .(ٗ)فٌهم هذه اآلٌة: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهم{"
ا الثالث: أنها نزلت فً عٌاش بن أبً ربٌعة، والولٌد بن الولٌد، ونفر من المسلمٌن، كانوا أسلمو

ثم فتنوا وعذّبوا، فافتنوا، كنا نمول: ال ٌمبل هللا من هإالء صرفا وال عدال أبدا، لوم أسلموا ثم 

                                                           

 .ٖٖص  ٙج « ... « ٌا عبادي»باب لوله »رواه البخاري فً صحٌحه، كتاب التفسٌر الزمر (ٔ)
 ٖٔٔص  ٔج « باب كون اإلسبلم ٌهدم ما لبله وكذا الهجرة والحج» ورواه مسلم فً صحٌحه، كتاب اإلٌمان

 .تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .ٖٙٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
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تركوا دٌنهم بعذاب ُعذّبوه، فنزلت هإالء اآلٌات، وكان عمر بن الخطاب كاتبا، لال: فكتبها بٌده 
، فؤسلموا وهاجروا. ثم بعث بها إلى َعٌَّاش بن أبً ربٌعة، والولٌد بن الولٌد، إلى أولبن النفر

 .(ٔ)وهذا لول ابن عمر
لال ابن عمر:" كنا نمول: ما لمن افتتن من توبة، وكانوا ٌمولون: ما هللا بمابل منا شٌبا،  

ٌِْه َوَسلَّم المدٌنة أنزل هللا  تركنا اإلسبلم بببلء أصابنا بعد معرفته، فلما لدم رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
{ ... اآلٌة، لال عمر: فكتبتها فٌهم: }ٌَاِعبَاِدَي الَّ  ِذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

بٌدي، ثم بعثت بها إلى هشام بن العاص، لال هشام: فلما جاءتنً جعلت ألرإها وال أفهمها، 
 .(ٕ)ٌنة"فولع فً نفسً أنها أنزلت فٌنا لما كنا نمول، فجلست على بعٌري، ثم لحمت بالمد

كان لوم مسخوطٌن فً أهل الجاهلٌة، فلما بعث هللا نبٌه لالوا:  أنه:"-وهو لول ابن زٌد- الرابع: 
ٌِْه َوَسلَّم فؤمنا به واتبعناه، فمال بعضهم لبعض: كٌؾ ٌمبلكم هللا ورسوله  لو أتٌنا دمحما َصلَّى هللا َعلَ

ٌِْه َوَسلَّم رجبل؟ فلما بعثوا، نزل المرآن: فى دٌنه؟ فمالوا: أال نبعث إلى رسول هللا َصلَّى هللا  َعلَ
ِ( فمرأ حتى بلػ: )فَؤَُكوَن ِمنَ   }لُْل ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

 .(ٖ)اْلُمْحِسنٌِن"
 .(ٗ)الخامس: أنها نزلت فً وحشً. لاله عطاء بن ٌسار

ًّ وأصحابه: }ٌَا عن عطاء بن   ٌسار، لال: نزلت هذه اآلٌات الثبلث بالمدٌنة فً وحش
 ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{ إلى لوله: }ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعََذاُب بَْؽتَةً َوأَْنتُْم ال

 . (٘)تَْشعُُروَن{"
ِ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}لُْل ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَسْ   َرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

لعبادي الذٌن تماَدوا فً المعاصً، وأسرفوا على أنفسهم بإتٌان ما  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٖ٘
ٌْبسوا من رحمة هللا; لكثرة ذنوبكم"  .(ٙ)تدعوهم إلٌه نفوسهم من الذنوب: ال تَ

ٌعنً: "من لتل  :}لُْل ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{، لال:لال مجاهد، فً لوله 
 .(2)األنفس فً الجاهلٌة"

"أصاب لوم فً الشرن ذنوبا عظاما ، فكانوا ٌتخوفون أن ال تؽفر ، فدعاهم  لال لتادة: 
هللا بهذه اآلٌة }ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تمنطوا من رحمة هللا إن هللا ٌؽفر الذنوب 

 .(1)جمٌعا إنه هو الؽفور الرحٌم{"
دي الذٌن أسرفوا أخبرنً أبو صخر عن المرظً فً هذه اآلٌة: }ٌا عبا لال ابن وهب:" 

على أنفسهم ال تمنطوا من رحمة هللا{، ٌمول: هً للناس أجمعٌن. لال أبو صخر: ولال زٌد بن 
 .(5)أسلم: إنما هً للمشركٌن"

عنى تعالى ذكره بذلن جمٌع من أسرؾ على نفسه من أهل اإلٌمان  لال الطبري:" 
فُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{ جمٌع المسرفٌن، فلم ٌخصص والشرن، ألن هللا عم بموله }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسرَ 

 .(ٓٔ)به مسرفا دون مسرؾ"
هذه اآلٌة الكرٌمة دعوة لجمٌع العصاة من الكفرة وؼٌرهم إلى التوبة  لال ابن كثٌر:" 

واإلنابة ، وإخبار بؤن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعا لمن تاب منها ورجع عنها ، وإن كانت مهما كانت 

                                                           

 .5ٖٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٓ-2-ٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٓ٘تفسٌر مجاهد:  (2)
 .ٖٗٔ/ٖ(:ص1ٖٕٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (1)
 .2ٕ/ٕتفسٌر المرآن من الجامع البن وهب:  (5)
 .ٖٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. وال ٌصح حمل هذه اآلٌة على ؼٌر توبة; ألن الشرن ال ٌؽفر 
 .(ٔ)لمن لم ٌتب منه"

َ ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا{ ]الزّمر :   [، أي:" إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعًا ٖ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت"

ٌمول: إن هللا ٌستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عموبتهم  لال الطبري:" 
 .(ٖ)علٌها إذا تابوا منها"

ِحٌُم{ ]الزّمر : لوله   [، أي:" إنه هو الؽفور لذنوب التاببٌن ٖ٘تعالى:}إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ
 .(ٗ)من عباده، الرحٌم بهم"

ِحٌُم{ بهم، أن ٌعالبهم علٌها بعد توبتهم منها" لال الطبري:"   .(٘)}إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ
ال »أمهل هللا تعالى عباده تفضبلً منه إلى آخر نفس، فمال لهم:  لال سهل بن عبدهللا:" 

لال: وهذه أبلػ آٌة فً اإلشفاق من هللا « . تمنطوا من رحمتً فلو رجعتم إلً فً آخر نفٍس لبلتكم
تعالى إلى عباده، لعلمه بؤنه ما حرمهم ما تفضل به على ؼٌرهم، فرحمهم حتى أدخلهم فً عٌن 

 هم.الكرم بالذكر المدٌم ل
ولد حكً عن جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم أنه سمع إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم ٌمول: 
ٌا كرٌم العفو. فمال له جبرٌل علٌه السبلم: ٌا إبراهٌم، أتدري ما كرم عفوه؟ لال: ال ٌا جبرٌل. 

 .  (ٙ)«لال: إذا عفا عن سٌبة جعلها حسنة
برأ من فساق أمة دمحم صلّى هللا علٌه ثم لال سهل: اشهدوا علً أنً من دٌنً أن ال أت

وسلّم وفجارهم ولاتلهم وزانٌهم وسارلهم، فإن هللا تعالى ال ٌُْدَرن ؼاٌة كرمه وفضله وإحسانه 
 .(2)بؤمة دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم خاصة"

لال معمر :" وبلؽنً أن عمر بن الخطاب مر به ركب فؤرسل إلٌهم ٌسؤلهم من هم؟  
لفج العمٌك ، فمال: أٌن ترٌدون؟ لالوا: نإم البٌت العتٌك ، لال: فرجع إلٌه فمالوا: جبنا من ا

الرسول فؤخبره فمال عمر: إن لهإالء لنبؤ ، ثم أرسل إلٌهم: أي آٌة فً كتاب هللا أحكم؟ لالوا: 
[ لال: فؤي آٌة 1}فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثمال ذرة شرا ٌره{ ]الزلزلة: 

[ لال: فؤي آٌة 5ٓ}إن هللا ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي المربى{ ]النحل:  أعدل؟ لالوا:
[ لال: فؤي آٌة أرجى؟ لالوا: }لل ٌا ٕ٘٘أعظم؟ فمالوا: }هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ ]البمرة: 

[ لال: فؤي آٌة أخوؾ؟ ٖ٘عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تمنطوا من رحمة هللا{ ]الزمر: 
 .(1)[ لال: " سلهم أفٌهم ابن أم عبد؟ لالوا: نعم "ٖٕٔوا: }من ٌعمل سوءا ٌجز به{ ]النساء: لال

لال الشعبً:"تجالس شتٌر بن شكل ومسروق فمال شتٌر: إما أن تحدث ما سمعت من  
ابن مسعود فؤصّدلن، وإما أن أحّدث فتصّدلنً فمال مسروق: ال بل حدث فؤصّدلن، فمال: 

ل: إن أكبر آٌة فرجا فً المرآن: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال سمعت ابن مسعود ٌمو
ِ{، فمال مسروق: صدلت"  .(5)تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ًّ رضً هللا عنه: أي آٌة فً المرآن أوسع؟ فجعلوا   عن ابن سٌرٌن، لال: "لال عل
َ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ٌذكرون آٌات من المرآن: }َوَمْن ٌَْعمَ  َ ٌَِجِد َّللاَّ ْل ُسوًءا أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاَّ

                                                           

 .2ٓٔ/2ابن كثٌر: تفسٌر  (ٔ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖٙ، ٖٖٗ/ ٔ( ولوت الملوب 2ٖٓٗ)رلم  15ٖ/ ٘شعب اإلٌمان (ٙ)
 .ٖٗٔتفسٌر التستري:  (2)
 .5ٗٗ/ٖ(:ص2ٖٖٙاخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (1)
 .1ٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
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. ونحوها، فمال علً: ما فً المرآن آٌة أوسع من: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{ ... إلى 
 .(ٔ)آخر اآلٌة"

د، فإذا لاّص ٌذكر النار واألؼبلل، لال: فجاء حتى لال أبو الكنود: "دخل عبد هللا المسج 
 .(ٕ)لام على رأسه، فمال ما ٌذكر أتمنط الناس: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم{ ... اآلٌة"

ٌِْه َوَسلَّم-عن أبً عبد الرحمن الجبلبً، أنه سمع ثوبان مولى رسول هللا    -َصلَّى هللا َعلَ
ٌِْه َوَسلَّم-عت رسول هللا ٌمول: سم ْنٌَا َوَما فٌِها بهذه اآلٌة:  -َصلَّى هللا َعلَ ٌمول:"ما أُِحبُّ أنَّ ِلً الدُّ

ِ{ " ... اآلٌة، فمال رجل: ٌا رسول  }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ
ٌِْه َوَسلَّم، ثم لال:"أال َوَمْن أْشَرَن، أال وَمْن أْشَرَن، هللا، ومن أشرن؟ فسكت النبً  َصلَّى هللا َعلَ

 .(ٖ)ثبلث مرات"
عمرو بن َعبَسة  لال : جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، شٌخ كبٌر ٌدعم على عصا له ، عن  

تشهد أن ال إله إال فمال : ٌا رسول هللا إن لً ؼدرات وفجرات ، فهل ٌؽفر لً ؟ فمال : "ألست 
 .(ٗ)هللا ؟" لال : بلى ، وأشهد أنن رسول هللا. فمال : "لد ؼفر لن ؼدراتن وفجراتن"

ٌُْر َصاِلحٍ { ]هود   عن أسماء بنت ٌزٌد لالت : "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرأ : } إِنَّهُ َعَمٌل َؼ
َ [ وسمعته ٌمول : " } ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَسْ ٙٗ:  ِ إِنَّ َّللاَّ َرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

ِحٌُم {"  .(٘)ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا { وال ٌبالً } إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ
هذه األحادٌث كلها دالة على أن المراد : أنه ٌؽفر جمٌع ذلن مع التوبة ،  لال ابن كثٌر:" 

( عبد من رحمة هللا ، وإن عظمت ذنوبه وكثرت ; فإن باب التوبة والرحمة واسع ٗ) وال ٌمنطن
َ ُهَو ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه { ]التوبة :  [ ، ولال تعالى : ٗٓٔ، لال هللا تعالى : } أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َؼفُوًرا َرِحًٌما { ]النساء : } َوَمْن ٌَْعَمْل ُسوًءا أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَ  َ ٌَِجِد َّللاَّ [ ، ولال ْٓٔٔستَْؽِفِر َّللاَّ
تعالى فً حك المنافمٌن : } إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن األْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصًٌرا إاِل 

َ ثَاِلُث ثبَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه [ ، ولال } لَمَْد كَ ٘ٗٔ،  ٙٗٔالَِّذٌَن تَابُوا { ]النساء :  فََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
ا ٌَمُولُوَن لٌَََمسَّنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم { ]الما [ ، ثم 2ٖبدة : إِال إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمَّ

ِ َوٌَسْ  ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم { ]المابدة : لال } أَفبَل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاَّ [ ، ولال } إِنَّ الَِّذٌَن فَتَنُوا 2ٗتَْؽِفُرونَهُ َوَّللاَّ
 [.ٓٔاْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَتُوبُوا { ]البروج : 

( إلى هذا الكرم والجود ، لتلوا أولٌاءه وهو ٌدعوهم إلى التوبة ٘لال الحسن البصري : انظر )
 ة!.والمؽفر

 .(ٙ)واآلٌات فً هذا كثٌرة جدا"
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: " كان فً بنً إسرابٌل رجل  

لتل تسعة وتسعٌن إنسانا، ثم خرج ٌسؤل، فؤتى راهبا فسؤله فمال له: هل من توبة؟ لال: ال، 
كذا، فؤدركه الموت، فناء بصدره نحوها، فمتله، فجعل ٌسؤل، فمال له رجل: ابت لرٌة كذا و

فاختصمت فٌه مبلبكة الرحمة ومبلبكة العذاب، فؤوحى هللا إلى هذه أن تمربً، وأوحى هللا إلى 
 .(2)هذه أن تباعدي، ولال: لٌسوا ما بٌنهما، فوجد إلى هذه ألرب بشبر، فؽفر له"

( لوله : } لُْل ٕفً[ )( ]ٔولال علً بن أبً طلحة ، عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما ) 
َ ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب جَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ِمٌعًا { إلى ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

آخر اآلٌة ، لال : لد دعا هللا إلى مؽفرته من زعم أن المسٌح هو هللا ، ومن زعم أن المسٌح هو 
( ابن هللا ، ومن زعم أن هللا فمٌر ، ومن زعم أن ٌد هللا مؽلولة ٖ ، ومن زعم أن عزٌرا )ابن هللا

                                                           

 .5ٖٓ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٖٓ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .(1ٖ٘/ٗالمسند )(ٗ)
 .(2ٖٕٖ( وسنن الترمذي برلم )51ٕٖ( وسنن أبً داود برلم )ٗ٘ٗ/ٙالمسند )(٘)
 .2ٓٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .(2ٕٙٙ( ومسلم برلم )2ٖٓٗ)رواه البخاري فً صحٌحه برلم (2)
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 ُ ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ َوَّللاَّ ، ومن زعم أن هللا ثالث ثبلثة ، ٌمول هللا تعالى لهإالء : } أَفبَل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاَّ
من هو أعظم لوال من هإالء ، من لال : } أَنَا [ ثم دعا إلى توبته 2َٗؼفُوٌر َرِحٌٌم { ]المابدة : 

ٌِْري { ]المصص : َٕٗربُُّكُم األْعلَى { ]النازعات :  [. لال 1ٖ[ ، ولال } َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ
: من آٌس عباد هللا من التوبة بعد هذا فمد جحد كتاب هللا ، ولكن ال -رضً هللا عنهما-ابن عباس 

 .(ٔ)وب حتى ٌتوب هللا علٌه"ٌمدر العبد أن ٌت
عن أخشن السدوسً لال : "دخلت على أنس بن مالن، فمال: سمعت رسول هللا صلى  

هللا علٌه وسلم ٌمول : "والذي نفسً بٌده ، لو أخطؤتم حتى تمؤل خطاٌاكم ما بٌن السماء واألرض 
هللا بموم ٌخطبون ، ثم  ، ثم استؽفرتم هللا لؽفر لكم ، والذي نفس دمحم بٌده ، لو لم تخطبوا لجاء

 .(ٕ)ٌستؽفرون هللا فٌؽفر لهم"
عن أبً ِصْرمة ، عن أبً أٌوب األنصاري ، رضً هللا عنه ، أنه لال حٌن حضرته  

الوفاة : "لد كنت كتمت منكم شٌبا سمعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "لوال أنكم تذنبون ، لخلك هللا 
 .(ٖ)لوما ٌذنبون فٌؽفر لهم"

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "كفارة الذنب الندامة" ، ولال رسول هللا »عن ابن عباس لال :  
 .(ٗ)«ملسو هيلع هللا ىلص : "لو لم تذنبوا لجاء هللا بموم ٌذنبون ، فٌؽفر لهم"

ٌحب العبد علً بن أبً طالب ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا  
 .(٘)المفتن التواب"

لال : ٌا رب ، إنن  -علٌه لعابن هللا  -عن عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر لال : "إن إبلٌس  
أخرجتنً من الجنة من أجل آدم ، وإنً ال أستطٌعه إال بسلطانن. لال : فؤنت مسلط. لال : ٌا 

ب ، زدنً. لال : أجعل صدورهم رب ، زدنً. لال : ال ٌولد له ولد إال ولد لن مثله. لال : ٌا ر
مساكن لكم ، وتجرون منهم مجرى الدم. لال : ٌا رب ، زدنً. لال : أجلب علٌهم بخٌلن 

-ورجلن ، وشاركهم فً األموال واألوالد ، وعدهم وما ٌعدهم الشٌطان إال ؼرورا. فمال آدم 
ال ٌولد لن ولد إال وكلت  ٌا رب ، لد سلطته علً ، وإنً ال أمتنع منه إال بن. لال : -علٌه السبلم

به من ٌحفظه من لرناء السوء. لال : ٌا رب ، زدنً. لال : الحسنة عشر أو أزٌد ، والسٌبة 
واحدة أو أمحوها. لال : ٌا رب ، زدنً. لال : باب التوبة مفتوح ما كان الروح فً الجسد. لال 

َ : ٌا رب ، زدنً. لال : } ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا عَ  ِ إِنَّ َّللاَّ لَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ
ِحٌُم {"  .(ٙ)ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ

 
 المرآن

 [ٗ٘({ ]الزّمر : ٗ٘)}َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعََذاُب ثُمَّ اَل تُْنَصُروَن 
 التفسٌر: 

بالطاعة والتوبة، واخضعوا له من لبل أن ٌمع بكم عمابه، ثم ال  -أٌها الناس-وارجعوا إلى ربكم 
 ٌنصركم أحد من دون هللا.

أٌها -[، أي:" وارجعوا إلى ربكم ٗ٘لوله تعالى:}َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ{ ]الزّمر :  
 .(2)بالطاعة والتوبة، واخضعوا له" -الناس

 .(1)ٌمول: وارجعوا من الذنوب إلى هللا وأخلصوا له بالتوحٌد" لال مماتل:" 

                                                           

 .1ٓٔ/2نمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .(1ٖٕ/ٖالمسند )(ٕ)
 .(5ٖٖ٘( وسنن الترمذي برلم )2ٗ1ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٗٔٗ/٘المسند )(ٖ)
 .(15ٕ/ٔالمسند )(ٗ)
 .(1ٓ/ٔزوابد عبد هللا على المسند )(٘)
 .5ٓٔ/2رواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
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وألبلوا أٌها الناس إلى ربكم بالتوبة، وارجعوا إلٌه بالطاعة له، واستجٌبوا  لال الطبري:" 
له، واخضعوا له بالطاعة له إلى ما دعاكم إلٌه من توحٌده، وإفراد األلوهة له، وإخبلص العبادة 

 .(ٔ)واإللرار بالدٌن الحنٌفً"
استحث سبحانه وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة ، فمال: } َوأَنٌِبُوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ{ أي : ارجعوا إلى هللا واستسلموا له"
 .(ٖ)أي: ألبلوا إلى ربكم" لال لتادة: 
 .(ٗ)السدّي: "}َوأَنٌِبُوا{، لال: أجٌبوا"عن  
اإلنابة: الرجوع إلى الطاعة، والنزوع عما كانوا علٌه، أال تراه ٌمول:  لال ابن زٌد:" 

ٌِْه َواتَّمُوهُ   .(٘)"{}ُمنٌِبٌَِن إِلَ
أي:" من لبل أن [، ٗ٘لوله تعالى:}ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعََذاُب ثُمَّ اَل تُْنَصُروَن{ ]الزّمر : 

 .(ٙ)ٌمع بكم عمابه، ثم ال ٌنصركم أحد من دون هللا"
من عنده على كفركم به، ثم ال ٌنصركم ناصر، فٌنمذكم من عذابه  لال الطبري:أي:"

 .(2)"النازل بكم
 .(1)أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح لبل حلول النممة" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعََذاُب بَْؽتَةً َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُروَن )}َواتَّبِعُوا أَْحَسَن  ({ َ٘٘ما أُْنِزَل إِلَ
 [٘٘]الزّمر : 
 التفسٌر: 

واتبعوا أحسن ما أُنزل إلٌكم من ربكم، وهو المرآن العظٌم، وكله حسن، فامتثلوا أوامره، 
 ؤتٌكم العذاب فجؤة، وأنتم ال تعلمون به.واجتنبوا نواهٌه من لبل أن ٌ

ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم{ ]الزّمر :   [، أي:" واتبعوا أحسن ٘٘لوله تعالى:}َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَ
 .(5)ما أُنزل إلٌكم من ربكم، وهو المرآن العظٌم، وكله حسن، فامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهٌه"

واتبعوا أٌها الناس ما أمركم به ربكم فً تنزٌله، واجتنبوا ما نهاكم  لال الطبري: ٌمول:"
 .(ٓٔ)"فٌه عنه، وذلن هو أحسن ما أنزل إلٌنا من ربنا، والمرآن كله حسن

 .(ٔٔ)وهو المرآن العظٌم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)من المرآن، ٌعنً: ما ذكر من الطاعة من الحبلل والحرام " لال مماتل:" 
ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم{، ٌمول: ما أمرتم به فً عن السدّي:   "}َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُنزَل إِلَ
 .(ٖٔ)الكتاب"
[، أي:" من ٘٘لوله تعالى:}ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعََذاُب بَْؽتَةً َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُروَن{ ]الزّمر :  

 .(ٔ)لبل أن ٌؤتٌكم العذاب فجؤة، وأنتم ال تعلمون به"

                                                           

 .ٕٖٔ، ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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ٌمول: من لبل أن ٌؤتٌكم عذاب هللا فجؤة وأنتم ال تعلمون به حتى ٌؽشاكم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)فجؤة"

 .(ٖ)أي : من حٌث ال تعلمون وال تشعرون " لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن  ْطُت فًِ َجْنِب َّللاَّ ({ ]الزّمر : ٙ٘السَّاِخِرٌَن )}أَْن تَمُوَل نَْفٌس ٌَاَحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

٘ٙ] 
 التفسٌر: 

وأطٌعوا ربكم وتوبوا إلٌه حتى ال تندم نفس وتمول: ٌا حسرتا على ما ضٌَّعت فً الدنٌا من 
العمل بما أمر هللا به، ولصَّرت فً طاعته وحمه، وإن كنت فً الدنٌا لمن المستهزبٌن بؤمر هللا 

 وكتابه ورسوله والمإمنٌن به.
ِ{ ]الزّمر : لوله تعالى  ْطُت فًِ َجْنِب َّللاَّ [، أي:" ٙ٘:}أَْن تَمُوَل نَْفٌس ٌَاَحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

وأطٌعوا ربكم وتوبوا إلٌه حتى ال تندم نفس وتمول: ٌا حسرتا على ما ضٌَّعت فً الدنٌا من 
 .(ٗ)العمل بما أمر هللا به، ولصَّرت فً طاعته وحمه"

ره: وأنٌبوا إلى ربكم أٌها الناس، وأسلموا له، أن ال تمول ٌمول تعالى ذك لال الطبري:" 
 .(٘)نفس ٌوم المٌامة: ٌا حسرتا على ما فّرطت فً أمر هللا"

أي : ٌوم المٌامة ٌتحسر المجرم المفرط فً التوبة واإلنابة ، وٌود لو  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)كان من المحسنٌن المخلصٌن المطٌعٌن هلل عز وجل "

" معناه: واتبعوا طاعة هللا حذرا وحذارا من أن تمول }نفس{ ٌا ندامتا  السمعانً:لال  
 .(2)}على ما{ ضٌعت فً ذات هللا"

ٌعنً" اشتؽلت بعاجل الدنٌا ولذة الهوى ومتابعة النفس، وضٌعت  لال سهل بن عبدهللا:" 
فً جنب هللا، ٌعنً فً ذات هللا المصد إلٌه، واالعتماد علٌه بترن مراعاة حموله ومبلزمة 

 .(1)خدمته"
لال الزمخشري:" الجنب: الجانب، ٌمال: أنا فً جنب فبلن وجانبه وناحٌته، وفبلن لٌن  

 .(5)فّرط فً جنبه وفً جانبه، ٌرٌدون فً حمه" الجنب والجانب، ثم لالوا:
 .(ٓٔ)«"ما ضٌعت من أمر هللا»ٌعنً:  لال مجاهد:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: فً ذات هللا، ٌعنً: من ذكر هللا" لال مماتل:" 
ِ{ و لال أبو عبٌدة:"   .(ٕٔ)واحد"« فى ذات هللا»}فًِ َجْنِب َّللاَّ
[، أي:" وإن كنت فً الدنٌا لمن ٙ٘]الزّمر :  لوله تعالى:}َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاِخِرٌَن{ 

 .(ٖٔ)المستهزبٌن بؤمر هللا وكتابه ورسوله والمإمنٌن به"
 .(ٔ)"أي: من المستهزبٌن" لال السمعانً: 

                                                                                                                                                                      

 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .22ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري:  (1)
 .2ٖٔ/ٗالكشاؾ:  (5)
 .1ٓ٘تفسٌر مجاهد:  (ٓٔ)
 .1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٕٔ)
 .ٗٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
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أي : إنما كان عملً فً الدنٌا عمل ساخر مستهزئ ؼٌر مولن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)مصدق"
ِ{، لال:  عن ابن عباس، لوله: "}أَْن تَمُوَل نَْفسٌ   ْطُت فًِ َجْنِب َّللاَّ ٌَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

 .(ٖ)أخبر هللا ما العباد لابلوه لبل أن ٌمولوه، وعملهم لبل أن ٌعملوه، لال: }َوال ٌُنَبِّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر{"
 

 المرآن
َ َهَدانًِ لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّمٌَن )  [5٘]الزّمر : ({ 5٘}أَْو تَمُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
 أو تمول: لو أن هللا أرشدنً إلى دٌنه لكنت من المتمٌن الشرن والمعاصً.

وأن ال ٌمول نفس أخرى: لو أن هللا هدانً للحك، فوفمنً للرشاد لكنت  لال الطبري:" 
 .(ٗ)ممن اتماه بطاعته واتباع رضاه"

لٌل: معناه لو هدانً إلى النجاة من النار، ورّدنً إلى التكلٌؾ. }لَُكْنُت ِمَن  لال النحاس:" 
 .(٘)اْلُمتَِّمٌَن{ المعاصً، ولٌل: لو أن هللا هدانً فً الدنٌا"

 أي: وكراهة أن تمول هذا المول الذي ٌإدي إلى مثل هذه الحال التً لال الزجاج:" 
رق الهدى، والحً فً نٌته بمنزلة من لد بعث، ألن هللا اإلنسان فٌها فً الدنٌا، ألن هللا لد بٌن ط

 .(ٙ)خلمه من نطفة وبلؽه إلى أن مٌز، فالحجة علٌه"
عن البراء بن عازب، لال: رأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الخندق ٌنمل معنا التراب، وهو ٌمول:  

لٌنا، وثبت األلدام إن اللٌنا، وهللا لوال هللا ما اهتدٌنا، وال صمنا وال صلٌنا، فؤنزلن سكٌنة ع»
 .(2)«والمشركون لد بؽوا علٌنا، إذا أرادوا فتنة أبٌنا

 المرآن
ةً فَؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن )  [7٘({ ]الزّمر : 7٘} أَْو تَمُوَل ِحٌَن تََرى اْلعََذاَب لَْو أَنَّ ِلً َكرَّ

 التفسٌر: 
الحساب: لٌت لً رجعة إلى الحٌاة الدنٌا، فؤكون أو تمول حٌن ترى عماب هللا لد أحاط بها ٌوم 

 فٌها من الذٌن أحسنوا بطاعة ربهم، والعمل بما أَمَرتْهم به الرسل.
أو أن ال تمول أخرى حٌن ترى عذاب هللا فتعاٌنه: لو أن لً رجعة إلى  لال الطبري:" 

 .(1)عمل بما أمرتهم به الرسل"الدنٌا }فَؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{ الذٌن أحسنوا فً طاعة ربهم، وال
 .(5)أي : تود أن لو أعٌدت إلى الدار فتحسن العمل " لال ابن كثٌر:" 
ِ{ ... اآلٌة، لال: هذا لول صنؾ منهم   ْطُت فًِ َجْنِب َّللاَّ عن لتادة: "}ٌَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

َ َهَدانًِ{ ... اآلٌة، لال. هذا لول صنؾ آخر: }أَْو تَمُوَل ِحٌَن تََرى اْلعََذاَب{  }أَْو تَمُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ
ةً{ رجعة إلى الدنٌا، لال: هذا صنؾ آخر"  .(ٓٔ)اآلٌة، ٌعنً بموله: }لَْو أَنَّ ِلً َكرَّ

عن ابن عباس:" }فَؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{، ٌمول: من المهتدٌن، فؤخبر هللا سبحانه أنهم لو  
ال }َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{، ولال: }َونُمَلُِّب ردوا لم ٌمدروا على الهدى، ول

                                                                                                                                                                      

 .22ٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔ)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٗٔ/ٗإعراب المرآن:  (٘)
 .5ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٕٔ/1(:صٕٓٙٙرواه البخاري) (2)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٖٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري : (ٓٔ)
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أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم{ كما لم ٌإمنوا به أول مرة، لال: ولو ردوا إلى الدنٌا لحٌل بٌنهم وبٌن الهدى، 
 .(ٔ)كما حلنا بٌنهم وبٌنه أول مرة وهم فً الدنٌا"

هرٌرة ، رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "كل أهل النار ٌرى ممعده  عن أبً 
من الجنة فٌمول : لو أن هللا هدانً ؟! فتكون علٌه حسرة". لال : "وكل أهل الجنة ٌرى ممعده 

 .(ٕ)من النار فٌمول : لوال أن هللا هدانً!" لال : "فٌكون له الشكر"
 

 المرآن
 [7٘({ ]الزّمر : 7٘لَْد َجاَءتَْن آٌَاتًِ فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن )}بَلَى 

 التفسٌر: 
ما المول كما تمول، لد جاءتن آٌاتً الواضحة الدالة على الحك، فكذَّبت بها، واستكبرت عن 

 لَبولها واتباعها، وكنت من الكافرٌن باهلل ورسله.
[، أي:" ما المول 5٘تعالى:}بَلَى لَْد َجاَءتَْن آٌَاتًِ فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت{ ]الزّمر : لوله  

كما تمول، لد جاءتن آٌاتً الواضحة الدالة على الحك، فكذَّبت بها، واستكبرت عن لَبولها 
 .(ٖ)واتباعها"
، }واستكبرت{، ٌعنً: ٌعنً: آٌات المرآن، }فكذبت بها{ أنها لٌست من هللا لال مماتل:" 

 .(ٗ)وتكبرت عن إٌمان بها"
َ َهَدانًِ لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّمٌَن{،  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره مكذبا للمابل: }لَْو أَنَّ َّللاَّ

ةً فَؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{: ما المول كما تمولون: }بَلَى لَْد َجاَءتَْن{  أٌها -وللمابل: }لَْو أَنَّ ِلً َكرَّ
حججً من بٌن رسول أرسلته إلٌن،  -سنٌنالمتمنً على هللا الرد إلى الدنٌا لتكون فٌها من المح

وكتاب أنزلته ٌتلى علٌن ما فٌه من الوعد والوعٌد والتذكٌر }فََكَذبَْت{ بآٌاتً }َواْستَْكبَْرَت{ عن 
 .(٘)لبولها واتباعها"

 .(ٙ)أي: لد هدٌتن بالبٌّنات" لال النحاس:" 
كؤنه لٌل: ما هدٌت، فمٌل: }بلى لد جاءتن آٌاتً فكذبت بها  لال الزجاج:"

 .(2)واستكبرت{"
َ  لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ صح أن تمع بلى جوابا لؽٌر منفً؟ للت: }لَْو أَنَّ َّللاَّ

َهدانًِ{ فٌه معنى: ما هدٌت"
(1). 

ى تصدٌك آٌات ولما تمنى أهل الجرابم العَوَد إلى الدنٌا ، وتحسروا عل لال ابن كثٌر:" 
هللا واتباع رسله ، لال هللا سبحانه وتعالى:} بَلَى لَْد َجاَءتَْن آٌَاتًِ فََكذَّْبَت بَِها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت 
ِمَن اْلَكافِِرٌَن {، أي : لد جاءتن أٌها العبد النادم على ما كان منه آٌاتً فً الدار الدنٌا ، ولامت 

 .(5)رت عن اتباعها"حججً علٌن ، فكذبت بها واستكب
َ َهَدانًِ{،  لال لتادة:"  ٌمول هللا رًدا لمولهم، وتكذٌبا لهم، ٌعنً لمول المابلٌن: }لَْو أَنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)والصنؾ اآلخر: }بَلَى لَْد َجاَءتَْن آٌَاتًِ{ ... اآلٌة"

                                                           

 .ٖٙٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .(ٕٔ٘/ٕالمسند )(ٕ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٗٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٗٔ/ٗإعراب المرآن:  (ٙ)
 .ٖٓٙ-5ٖ٘/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .1ٖٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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الكافرٌن باهلل [، أي:" وكنت من 5٘لوله تعالى:}َوُكْنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]الزّمر :  
 .(ٔ)ورسله"
ٌمول: وكنت ممن ٌعمل عمل الكافرٌن، وٌستن بسنتهم، وٌتبع  لال الطبري:" 

 .(ٕ)منهاجهم"
 .(ٖ)وكنت من الكافرٌن بها ، الجاحدٌن لها" لال ابن كثٌر:" 

 [:5٘-ٖ٘فوابد اآلٌات: ]
 ذنوبه.بٌان فضل هللا ورحمته على عباده بمبول توبة العبد إن تاب مهما كانت  -ٔ
 باإلنابة إلٌه واإلسبلم الخالص له. -دعوة هللا الرحٌم إلى عباده المذنبٌن  -ٕ
 تمرٌر البعث والجزاء بذكر ما ٌحدث فٌه وما ٌجري فً ساحته من أهوال. -ٖ
وجوب تعجٌل التوبة والمبادرة بها لبل حلول العذاب فً الدنٌا أو الموت والموت أدهى وأمر  -ٗ

 د الموت أبداً.حٌث ال تمبل توبة بع
 الترؼٌب فً األخذ بالعزابم وترن الرخص لؽٌر ضرورة. -٘
إبطال مذهب الجبرٌة الذٌن ٌرون أنهم مجبورون على فعل المعاصً وؼشٌان الذنوب،  -ٙ

 كمول أحدهم لو أن هللا هدانً لفعلت كذا أو تركت كذا.
 فضل التموى واإلحسان وفضل المتمٌن والمحسنٌن. -2
 
 

 المرآن
ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلُمتَ  ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ أَلَ َكبِِّرٌَن }َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن َكَذبُوا َعلَى َّللاَّ

 [ٓٙ({ ]الزّمر : ٓٙ)
 التفسٌر: 

 وٌوم المٌامة ترى هإالء المكذبٌن الذٌن وصفوا ربهم بما ال ٌلٌك به، ونسبوا إلٌه الشرٌن والولد
وجوههم مسودة. ألٌس فً جهنم مؤوى ومسكن لمن تكبر على هللا، فامتنع من توحٌده وطاعته؟ 

 بلى.
ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ{ ]الزّمر :   [، ٓٙلوله تعالى:}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن َكَذبُوا َعلَى َّللاَّ

بما ال ٌلٌك به، ونسبوا إلٌه الشرٌن أي:" وٌوم المٌامة ترى هإالء المكذبٌن الذٌن وصفوا ربهم 
 .(ٗ)والولد وجوههم مسودة"

ٌمول تعالى ذكره: }َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى{ ٌا دمحم هإالء }الَِّذٌَن َكَذبُوا َعلَى  لال الطبري:" 
ِ{ من لومن فزعموا أن له ولدا، وأن له شرٌكا، وعبدوا آلهة من دونه }ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ{  .(٘)"َّللاَّ

 .(ٙ)أي: مما أحاط بهم من ؼضب هللا ونممته" لال المرطبً:" 
 .(2): المعاٌنة"-هاهنا-الرإٌة لال ابن لتٌبة:" 
ٌخبر تعالى عن ٌوم المٌامة أنه تسود فٌه وجوه ، وتبٌض فٌه وجوه ،  لال ابن كثٌر:" 

تسود وجوه أهل الفرلة واالختبلؾ ، وتبٌض وجوه أهل السنة والجماعة ، لال تعالى هاهنا : } 
ِ { أي : فً دعواهم له شرٌكا وولدا } ُوُجوُهُهْم  ُمْسَودَّةٌ{ َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن َكذَبُوا َعلَى َّللاَّ

 .(1)أي : بكذبهم وافترابهم"

                                                           

 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٗ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .2ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (2)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
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ابن زٌد فً لوله: }وإذا صرفت أبصارهم تلماء أصحاب النار{، "فرأوا وجوههم لال  
 .(ٔ)مسوّدة، وأعٌنهم مزرلّة،  }لالوا ربنا ال تجعلنا مع الموم الظالمٌن{"

}وجوههم مسودة{ رفع على االبتداء. ونصب بعضهم فجعلها على  لال األخفش:" 
 .(ٕ)البدل"

ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلُمتََكبِِّرٌَن{ ]الزّمر :   [، أي:" ألٌس فً جهنم مؤوى ٓٙلوله تعالى:}أَلَ
 .(ٖ)ومسكن لمن تكبر على هللا، فامتنع من توحٌده وطاعته؟"

ٌمول: ألٌس فً جهنم مؤوى ومسكن لمن تكبر على هللا، فامتنع من  لال الطبري:" 
 .(ٗ)توحٌده، واالنتهاء إلى طاعته فٌما أمره ونهاه عنه"

أي : ألٌست جهنم كافٌة لها سجنا وموببل لهم فٌها دار الخزي والهوان ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبابهم عن االنمٌاد للحك "

ٌحشر المتكبرون ٌوم »لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-، أن رسول هللبن شعٌب عن أبٌه جدهعن عمرو  
المٌامة أمثال الذر فى صور الرجال ٌؽشاهم الذل من كل مكان ٌسالون إلى سجن فى جهنم 

 .(ٙ)«ٌسمى بولس تعلوهم نار األنٌار ٌسمون من عصارة أهل النار طٌنة الخبال
ما من رجل ٌموت وفى للبه مثمال حبة من »:-ملسو هيلع هللا ىلص-هللاعن عمبة بن عامر، لالرسول  

خردل من كبر تحل له الجنة أن ٌرٌح رٌحها أو ٌراها لال رجل إنى أحب الَجَمال حتى فى 
عبللة سوطى وشران نعلى لال لٌس ذلن الكبر إن هللا جمٌل ٌحب الجمال ولكن الكبر من سفه 

 .(2)«الحك وؼمط الناس بعٌنٌه
إن هللا ال ٌدخل شٌبا من الكبر الجنة فمال لابل  »:-ملسو هيلع هللا ىلص-ن أبً رٌحانة، لال رسول هللا وع 

إنى أحب أن أتجمل بجبلز سوطى وشسع نعلى لال إن ذان لٌس من الكبر إن هللا جمٌل ٌحب 
 .(1)«الجمال، إنما الكبر من سفه الحك وؼمص الناس بعٌنه

 
 المرآن

 ُ ً َّللاَّ  [ٔٙ({ ]الزّمر : ٔٙالَِّذٌَن اتَّمَْوا بَِمفَاَزتِِهْم اَل ٌََمسُُّهُم السُّوُء َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن ) }َوٌُنَّجِ
 التفسٌر:

وٌنجً هللا من جهنم وعذابها الذٌن اتموا ربهم بؤداء فرابضه واجتناب نواهٌه بفوزهم وتحمك 
وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من أمنٌتهم، وهً الظَّفَر بالجنة، ال ٌمسهم من عذاب جهنم شًء، 

 حظوظ الدنٌا.
ُ الَِّذٌَن اتَّمَْوا بَِمفَاَزتِِهْم{ ]الزّمر :   ً َّللاَّ [، أي:" وٌنجً هللا من جهنم ٔٙلوله تعالى:}َوٌُنَّجِ

وعذابها الذٌن اتموا ربهم بؤداء فرابضه واجتناب نواهٌه بفوزهم وتحمك أمنٌتهم، وهً الظَّفَر 
 .(5)بالجنة"

                                                           

 .2ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٙٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
( ولال: حسن صحٌح. وأخرجه 5ٕٕٗ، رلم ٘٘ٙ/ٗ( ، والترمذى )22ٙٙ، رلم 25ٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٙ)

 .(2٘٘، رلم 5ٙٔ)ص  ( ، والبخارى فى األدب المفرد51٘، رلم 2ٕٕ/ٕأًٌضا: الحمٌدى )
 ( : فى إسناده شهر عن رجل لم ٌسم.51/ٔ( لال الهٌثمى )2ٗٓ2ٔ، رلم ٔ٘ٔ/ٗأخرجه أحمد )(2)
. 
، رلم ٖٖٔ/ٗط. دار البٌان بالكوٌت( . وأخرجه أًٌضا أحمد ) ٕٔٙٔ، ترجمة ٕٖٔ/ٖأخرجه البؽوى )(1)

، رلم 25ٕ/ٙشعب اإلٌمان ) ( ، والبٌهمى فى2ٔٓٔ، رلم ٕٗٔ/ٕ( ، والطبرانى فى الشامٌٌن )2ٕٗ٘ٔ
1ٖٔ٘. ) 

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "بجبلز": الجبلز: السٌر الذى ٌشد فى طرؾ السوط
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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وٌنجً هللا من جهنم وعذابها، الذٌن اتموه بؤداء فرابضه، واجتناب  الطبري: ٌمول:"لال  
 .(ٔ)معاصٌه فً الدنٌا بفوزهم"

 .(ٕ)أي : مما سبك لهم من السعادة والفوز عند هللا" لال ابن كثٌر:" 
َّمَْوا بَِمفَاَزتِِهْم{، لال: عن السدي، لوله:"}  ُ الَِّذٌَن ات ً َّللاَّ  .(ٖ)بفضابلهم"َوٌُنَّجِ
َّمَْوا بَِمفَاَزتِِهْم{، لال: "بؤعمالهم، لال: واآلخرون   ُ الَِّذٌَن ات ً َّللاَّ عن ابن زٌد لوله: }َوٌُنَّجِ

ٌِْر ِعْلٍم أاَل َساَء َما ٌَِزُرونَ   .(ٗ)"{ٌحملون أوزارهم ٌوم المٌامة }َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِؽَ
 .(٘)«بمفازاتهم»ولرئ: 
 .(ٙ)[، أي:" ال ٌمسهم من عذاب جهنم شًء"ٔٙلوله تعالى:}اَل ٌََمسُُّهُم السُّوُء{ ]الزّمر :  

 .(ٙ)شًء"
ال ٌمس المتمٌن من أذى جهنم شًء، وهو السوء الذي أخبر جل  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)ثناإه أنه لن ٌمسهم"
 .(1)أي : ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من ٌَْٔٙحَزنُوَن{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َواَل ُهْم  

 .(5)حظوظ الدنٌا"
ٌمول: وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من آراب الدنٌا، إذ صاروا إلى  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)كرامة هللا ونعٌم الجنان"
أي : وال ٌحزنهم الفزع األكبر، بل هم آمنون من كل فََزع، مزحزحون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)عن كل شر، ُمإَملون كل خٌر"
خرجنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فً جنازة رجل من األنصار، فانتهٌنا »عن البراء بن عازب، لال:  

له، كؤن على رءوسنا الطٌر، وفً ٌده إلى المبر، ولما ٌلحد، فجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجلسنا حو
عود ٌنكت فً األرض، فرفع رأسه، فمال:" استعٌذوا باهلل من عذاب المبر مرتٌن، أو ثبلثا"، ثم 
لال: "إن العبد المإمن إذا كان فى انمطاع من الدنٌا وإلبال من اآلخرة نزل إلٌه مبلبكة من 

فان الجنة وحنوط من حنوط الجنة السماء بٌض الوجوه كؤن وجوههم الشمس معهم كفن من أك
حتى ٌجلسوا منه مد البصر ثم ٌجىء ملن الموت حتى ٌجلس عند رأسه فٌمول أٌتها النفس 
الطٌبة اخرجى إلى مؽفرة من هللا ورضوان لال فتخرج تسٌل كما تسٌل المطرة من فى السماء 

فى ذلن الكفن وفى ذلن فٌؤخذها فإذا أخذها لم ٌدعوها فى ٌده طرفة عٌن حتى ٌؤخذوها فٌجعلوها 
األرض لال فٌصعدون بها فبل ٌمرون  الحنوط وٌخرج منها كؤطٌب نفحة مسن وجدت على وجه

ٌعنى بها على مئل من المبلبكة إال لالوا ما هذا الروح الطٌب فٌمولون فبلن بن فبلن بؤحسن 
فٌستفتحون له فٌفتح لهم أسمابه التى كانوا ٌسمونه بها فى الدنٌا حتى ٌنتهوا بها إلى السماء الدنٌا 

فٌشٌعه من كل سماء ممربوها إلى السماء التى تلٌها حتى ٌنتهى به إلى السماء السابعة فٌمول هللا 
اكتبوا كتاب عبدى فى علٌٌن وأعٌدوه إلى األرض فإنى منها خلمتهم وفٌها أعٌدهم ومنها 

فٌموالن له من ربن فٌمول أخرجهم تارة أخرى لال فتعاد روحه فى جسده فٌؤتٌه ملكان فٌجلسانه 
ربى هللا فٌموالن له ما دٌنن فٌمول دٌنى اإلسبلم فٌموالن له ما هذا الرجل الذى بعث فٌكم فٌمول 
                                                           

 .5ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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فٌموالن له وما علمن فٌمول لرأت كتاب هللا فآمنت به وصدلت فٌنادى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو رسول هللا 
نة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة مناٍد فى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الج

لال فٌؤتٌه من روحها وطٌبها وٌفسح له فى لبره مد بصره لال وٌؤتٌه رجل حسن الوجه حسن 
الثٌاب طٌب الرٌح فٌمول أبشر بالذى ٌسرن هذا ٌومن الذى كنت توعد فٌمول له من أنت 

رب ألم الساعة حتى أرجع إلى أهلى  فوجهن الوجه ٌجىء بالخٌر فٌمول أنا عملن الصالح فٌمول
ومالى لال وإن العبد الكافر إذا كان فى انمطاع من الدنٌا وإلبال من اآلخرة نزل إلٌه من السماء 
مبلبكة سود الوجوه معهم المسوح فٌجلسون منه مد البصر ثم ٌجىء ملن الموت حتى ٌجلس 

هللا وؼضب لال فتفرق فى جسده  عند رأسه فٌمول ٌا أٌتها النفس الخبٌثة اخرجى إلى سخط من
فٌنتزعها كما ٌنتزع السفود من الصوؾ المبلول فٌؤخذها فإذا أخذها لم ٌدعوها فى ٌده طرفة 
عٌن حتى ٌجعلوها فى تلن المسوح وٌخرج منها كؤنتن رٌح جٌفة وجدت على وجه األرض 

الخبٌث فٌمولون فبلن  فٌصعدون بها فبل ٌمرون بها على مئل من المبلبكة إال لالوا ما هذا الروح
بن فبلن بؤلبح أسمابه التى كان ٌسمى بها فى الدنٌا حتى ٌنتهى به إلى السماء الدنٌا فٌستفتح له 

}ال تفتح لهم أبواب السماء وال ٌدخلون الجنة حتى ٌلج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فبل ٌفتح له ثم لرأ رسول هللا 
 اكتبوا كتابه فى سجٌن فى األرض السفلى [ فٌمول هللآٗالجمل فى سم الخٌاط{ ]األعراؾ: 

فتطرح روحه طرحا ثم لرأ }ومن ٌشرن باهلل فكؤنما خر من السماء فتخطفه الطٌر أو تهوى به 
[ فتعاد روحه فى جسده وٌؤتٌه ملكان فٌجلسانه فٌموالن له من ٖٔالرٌح فى مكان سحٌك{ ]الحج: 

ٌمول هاه هاه ال أدرى فٌموالن له ما هذا الرجل ربن فٌمول هاه هاه ال أدرى فٌموالن له ما دٌنن ف
الذى بعث فٌكم فٌمول هاه هاه ال أدرى فٌنادى مناٍد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار 
وافتحوا له بابا إلى النار فٌؤتٌه من حرها وسمومها وٌضٌك علٌه لبره حتى تختلؾ فٌه أضبلعه 

الرٌح فٌمول أبشر بالذى ٌسوءن هذا ٌومن الذى كنت وٌؤتٌه رجل لبٌح الوجه لبٌح الثٌاب منتن 
توعد فٌمول من أنت فوجهن الوجه ٌجىء بالشر فٌمول أنا عملن الخبٌث فٌمول رب ال تمم 

 .(ٔ)«الساعة"
  

 المرآن
ٍء َوِكٌٌل ) ًْ ٍء َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ ُ َخاِلُك ُكّلِ َش  [ٕٙ({ ]الزّمر : ٕٙ}َّللاَّ

 التفسٌر: 
خالك األشٌاء كلها، وربها وملٌكها والمتصرؾ فٌها، وهو على كل شًء حفٌظ هللا تعالى هو 

 ٌَدبِّر جمٌع شإون خلمه.
ٍء{ ]الزّمر :   ًْ ُ َخاِلُك ُكّلِ َش [، أي:" هللا تعالى هو خالك األشٌاء كلها، ٕٙلوله تعالى:}َّللاَّ

 .(ٕ)وربها وملٌكها والمتصرؾ فٌها"
أللوهة من كل خلمه الذي ال تصلح العبادة إال له، ٌمول: " هللا الذي له الال الطبري:  

 .(ٖ)خالك كل شًء، ال ما ال ٌمدر على خلك شًء"
ٍء َوِكٌٌل{ ]الزّمر :   ًْ [، أي:" وهو على كل شًء حفٌظ ٕٙلوله تعالى:}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

 .(ٔ)ٌَدبِّر جمٌع شإون خلمه"

                                                           

( : ٓ٘/ٖ( ، ولال الهٌثمى )1٘٘2ٔ، رلم 12ٕ/ٗ( ، وأحمد )2ٖ٘، رلم ٕٓٔأخرجه الطٌالسى )ص (ٔ)
، ٕ٘ٓ/ٔ( ، وهناد )5ٕٖ، رلم ٖٕٙ/ٔ( ، والروٌانى )2ٖ٘ٗ، رلم 5ٖٕ/ٗرجال الصحٌح. وأبو داود )رجاله 

( ، ٖٕٙٓ، رلم 5٘ٗ/ٕ( ، وأبو عوانة كما فى إتحاؾ المهرة )5ٔٔ( ، وابن خزٌمة فى التوحٌد )ص 5ٖٖرلم 
ء وهو ثابت على ( ، ولال: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراٗٙٓٔ، رلم 5ٕٙ/ٕوابن منده )

( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن. والبٌهمى فى 2ٔٔ 5ٓٔ، 2ٓٔ، رلم 51 5ٖ/ٔرسم الجماعة. والحاكم )
 ( ولال: صحٌح اإلسناد.5ٖ٘، رلم ٖ٘٘/ٔشعب اإلٌمان )

. 
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)



ٕ5ٕ 
 

 .(ٕ)والكبلءة""ٌمول: وهو على كل شًء لٌم بالحفظ لال الطبري:  
 .(ٖ)أي: حافظ ولابم به" لال المرطبً:" 
ٌخبر تعالى أنه خالك األشٌاء كلها، وربها وملٌكها والمتصرؾ  فً اآلٌة:"-لال ابن كثٌر 

 .(ٗ)فٌها ، وكل تحت تدبٌره ولهره وكبلءته "
 

 المرآن
ِ أُولَئَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن ) }لَهُ َممَاِلٌُد السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوالَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاتِ  ({ ]الزّمر : َّٖٙللاَّ

ٖٙ] 
 التفسٌر: 

هلل مفاتٌح خزابن السموات واألرض، ٌعطً منها َخْلمَه كٌؾ ٌشاء. والذٌن جحدوا بآٌات المرآن 
وما فٌها من الدالبل الواضحة، أولبن هم الخاسرون فً الدنٌا بِخْذالنهم عن اإلٌمان، وفً اآلخرة 

 النار. بخلودهم فً
[، أي:" هلل مفاتٌح خزابن ٖٙلوله تعالى:}لَهُ َممَاِلٌُد السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزّمر :  

 .(٘)السموات واألرض، ٌعطً منها َخْلمَه كٌؾ ٌشاء"
" له مفاتٌح خزابن السموات واألرض، ٌفتح منها على من ٌشاء، لال الطبري: ٌمول: 

 .(ٙ)وٌمسكها عمن أحب من خلمه"
أي: مفاتٌح السماوات، المعنى: ما كان من شًء من السماوات واألرض  لال الزجاج:" 

 .(2)فاهلل خالمه وفاتح بابه"
 :(1)أي: المفاتٌح، واحدها: مملٌد وواحد األلالٌد: إللٌد. ولال األعشى لال أبو عبٌدة:" 

 .(5)فتى لو ٌجارى الّشمس ألمت لناعها ... أو الممر الساري أللمى الممالدا"
، ٌمال: هو فارسً معرب «إللٌد»لال ابن لتٌبة:" أي: مفاتٌحها وخزابنها، واحدها:  

 .(ٓٔ)«"إكلٌد»
 [، لوالن:ٖٙلوله تعالى:}لَهُ َممَاِلٌُد السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزّمر : وفً تفسٌر  

 .(ٔٔ)أحدهما : خزابن السموات واألرض، لاله السدي
 .(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)ض، لاله ابن عباسالثانً : مفاتٌح السموات واألر

ٌعنى: مفاتٌح، بلؽة النبط، }ممالٌد السماوات{: المطر .}واألرض{: ٌعنً  لال مماتل:" 
 .(ٙٔ)النبات "

                                                                                                                                                                      

 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٗ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .واللسان والتاج )ندى( ٖٙٗ، والكامل ص 5ٗدٌوانه ص (1)
 .5ٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (5)
 .1ٖٗؼرٌب المرآن:  (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 . ٕٔٔ/2، وتفسٌر ابن كثٌر: 5٘ٔ/٘نمبل عن النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5٘ٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .2ٙ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙٔ)



ٕ5ٖ 
 

ة األمور بٌده ، له الملن وله الحمد ،  لال ابن كثٌر:"  المعنى على كبل المولٌن : أن أزمَّ
 .(ٔ)وهو على كل شًء لدٌر"

 .(ٕ)الممالٌد: المفاتٌح، لال: له مفاتٌح خزابن السموات واألرض" ولال ابن زٌد:" 
بٌده مفاتٌح الملوب، ٌوفك من ٌشاء لطاعته وخدمته باإلخبلص، وٌصرؾ  ولال سهل:" 

 .(ٖ)من ٌشاء عن بابه"
تفسٌر له  : "أنه سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن-رضً هللا عنه-ن عثمان بن عفان وروي ع 

تفسٌرها: ال إله »لال: « ما سؤلنً، عنها أحد لبلن ٌا عثمان»ممالٌد السماوات واألرض فمال: 
إال هللا، وهللا أكبر وسبحان هللا وبحمده، أستؽفر هللا وال لوة إال باهلل، األول واآلخر والظاهر 

ن إذا أصبح عشر والباطن، بٌده الخٌر ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شًء لدٌر من لالها ٌا عثما
مرات أعطً خصبل ستا أما أوالهن: فٌحرس من إبلٌس وجنوده، وأما الثانٌة فٌعطى لنطارا من 
األجر، وأما الثالثة: فترفع له درجة فً الجنة، وأما الرابعة: فٌتزوج من الحور العٌن، وأما 

رآن والتوراة الخامسة: فٌحضره اثنا عشر ملكا، وأما السادسة: فٌعطى من األجر كمن لرأ الم
واإلنجٌل والزبور. وله مع هذا ٌا عثمان من األجر كمن حج وتمبلت حجته، واعتمر فتمبلت 

 .(ٗ)«"عمرته، فإن مات من ٌومه طبع بطابع الشهداء
ؼرٌب جدا، وفً صحته نظر.. ورواه أبو ٌعلى الموصلً من حدٌث  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ٌحٌى بن حماد ، به مثله. وهو ؼرٌب ، وفٌه نكارة شدٌدة ، وهللا أعلم "
ِ أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{ ]الزّمر :   [، أي:" والذٌن ٖٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاَّ

ما فٌها من الدالبل الواضحة، أولبن هم الخاسرون فً الدنٌا بِخْذالنهم عن جحدوا بآٌات المرآن و
 .(ٙ)اإلٌمان، وفً اآلخرة بخلودهم فً النار"

والذٌن كفروا بحجج هللا فكذبوا بها وأنكروها، أولبن هم المؽبونون  لال الطبري: ٌمول:" 
فً اآلخرة بخلودهم فً  حظوظهم من خٌر السموات التً بٌده مفاتٌحها، ألنهم حرموا ذلن كله

 .(2)النار، وفً الدنٌا بخذالنهم عن اإلٌمان باهلل عّز وجّل"
ِ { أي : حججه وبراهٌنه"  .(1)لال ابن كثٌر:"} َوالَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاَّ

أي: الذٌن ٌمولون: إن شٌبا لٌس مما خلك هللا أو رزله من السماوات  لال الزجاج:" 
 .(5)واألرض فلٌس هللا خالمه، }أولبن هم الخاسرون{"

 
 المرآن

ِ تَؤُْمُرونًِّ أَْعبُُد أٌََُّها اْلَجاِهلُوَن ) ٌَْر َّللاَّ  [ٗٙ({ ]الزّمر : ٗٙ}لُْل أَفَؽَ
 التفسٌر: 

أفؽٌر هللا أٌها الجاهلون باهلل تؤمرونًِّ أن أعبد، وال تصلح لمشركً لومن:  -أٌها الرسول-لل 
 العبادة لشًء سواه؟
 [:ٙٙ-ٗٙسبب نزول اآلٌات:]

                                                           

 .ٕٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٔلطبري: أخرجه ا (ٕ)
 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري:  (ٖ)
 .ٕٖٗ٘/ٓٔ(:ص1ٗٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)

( من طرٌك أبً عن شجاع بن مخلد عن ٌحٌى بن حماد به ، 2ٖورواه ابن السنً فً عمل الٌوم واللٌلة برلم )
 الكبٌر ، وفٌه األؼلب بن تمٌم ، وهو ضعٌؾ".( : "رواه أبو ٌعلى فً ٘ٔٔ/ٓٔولال الهٌثمً فً المجمع )

 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٔٙ/ٗمعانً المرآن:  (5)
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عن ابن عباس: "أن لرٌشا وعدوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌعطوه ماال فٌكون أؼنى رجل بمكة،  
عندنا ٌا دمحم، وكّؾ عن شتم آلهتنا، وٌّزوجوه ما أراد من النساء، وٌطبوا عمبه، فمالوا له: هذا لن 

فبل تذكرها بسوء، فإن لم تفعل، فإنا نعرض علٌن خصلة واحدة، فهً لن ولنا فٌها صبلح. لال: 
"ما هً؟ " لالوا: تعبد آلهتنا سنة: البلت والعزي، ونعبد إلهن سنة، لال: "حتى أْنُظَر ما ٌؤْتً ِمْن 

وظ: }لُْل ٌَاأٌََُّها اْلَكافُِروَن{ السورة، وأنزل هللا: }لُْل ِعْنِد َربًّ"، فجاء الوحً من اللوح المحف
ِ تَؤُْمُرونًِّ أَْعبُُد أٌََُّها اْلَجاِهلُوَن{ ... إلى لوله: }فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرٌَن{" ٌَْر َّللاَّ أَفَؽَ

(ٔ). 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: لل ٌا دمحم لمشركً لومن، الداعٌن إلى عبادة  لال الطبري:" 

 }ِ ٌَْر َّللاَّ }تَؤُْمُرونًِّ{ أن }أَْعبُُد{ وال تصلح العبادة لشًء  -أٌها الجاهلون باهلل-األوثان: }أَفَؽَ
 .(ٕ)سواه"

 .(ٖ)فٌما تؤمروننً" -أٌها الجاهلون-المعنى: أفؽٌر هللا أعبد  لال الزجاج:" 
ًَ »لرأ ابن كثٌر وحده:   بنون مشددة، والٌاء مفتوحة، ولرأ نافع وابن عامر: « تَؤُْمُرونِّ

ًَ أَْعبُدُ » بالتشدٌد وسكون « تَؤُْمُرونًِّ»، بتخفٌؾ النون وفتح الٌاء، ولرأ البالون «تَؤُْمُرونِ
 .(ٗ)الٌاء

 
 المرآن

ٌَْن َوإِلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلَن  ًَ إِلَ لَئِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنَّ َعَملَُن َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن }َولَمَْد أُوِح
 [٘ٙ({ ]الزّمر : ٘ٙ)

 التفسٌر: 
وإلى من لبلن من الرسل: لبن أشركت باهلل ؼٌره لٌبطلنَّ عملن،  -أٌها الرسول-ولمد أوحً إلٌن 

 شرن عمل صالح.ولتكوننَّ من الهالكٌن الخاسرٌن دٌنن وآخرتن; ألنه ال ٌُمبل مع ال
ٌَْن َوإِلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلَن لَبِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنَّ َعَملَُن{ ]الزّمر :   ًَ إِلَ لوله تعالى:}َولَمَْد أُوِح

وإلى من لبلن من الرسل: لبن أشركت باهلل ؼٌره  -أٌها الرسول-[، أي:" ولمد أوحً إلٌن ٘ٙ
 .(٘)لٌبطلنَّ عملن"

ولمد أوحى إلٌن ٌا دمحم ربن، وإلى الذٌن من لبلن من الرسل: لبن  ٌمول:"لال الطبري:  
أشركت باهلل شٌبا ٌا دمحم، لٌبطلّن عملن، وال تنال به ثوابا، وال تدرن جزاء إال جزاء من أشرن 

 .(ٙ)باهلل"
ٌن [، أي:" ولتكوننَّ من الهالك٘ٙلوله تعالى:}َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]الزّمر :  

 .(2)"بسبب ذلنالخاسرٌن دٌنن وآخرتن 
 .(1)ولتكونن من الهالكٌن باإلشران باهلل إن أشركت به شٌبا" لال الطبري: ٌمول:" 

 
 المرآن

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرٌَن )  [ٙٙ({ ]الزّمر : ٙٙ}بَِل َّللاَّ
 التفسٌر: 

 شرٌن له، وكن من الشاكرٌن هلل نعمه.مخلًصا له العبادة وحده ال  -أٌها النبً-بل هللا فاعبد 

                                                           

 .ٕٙٙ/ٕٗاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: معانً المرآءات لؤلزهري:  (ٗ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٓ/ٖ، وصفوة التفاسٌر: ٘ٙٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
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َ فَاْعبُْد{ ]الزّمر :   مخلًصا له  -أٌها النبً-[، أي:" بل هللا فاعبد ٙٙلوله تعالى:}بَِل َّللاَّ
 .(ٔ)العبادة وحده ال شرٌن له"

ٌِْه َوَسلَّم: ال تعبد ما أمرن به  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم َصلَّى هللا َعلَ
هإالء المشركون من لومن ٌا دمحم بعبادته، بل هللا فاعبد دون كّل ما سواه من اآللهة واألوثان 

 .(ٕ)واألنداد"
أي : أخلص العبادة هلل وحده ، ال شرٌن له ، أنت ومن معن ، أنت ومن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)اتبعن وصدلن"
 .(ٗ)جاءت على معنى المجازاة، كؤنه لال: لد تبٌنت فاعبد هللا"« الفاء» لال الزجاج:" 
 .(٘)[، أي:" وكن من الشاكرٌن هلل نعمه"ٙٙلوله تعالى:}َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ ]الزّمر :  
ٌمول :"}َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ هلل على نعمته علٌن بما أنعم من الهداٌة لال الطبري:  

 .(ٙ)لعبادته، والبراءة من عبادة األصنام واألوثان"
 [:ٙٙ-ٓٙفوابد اآلٌات: ]

 اسوداد الوجه ٌوم المٌامة عبلمة الكفر والخلود فً جهنم. -ٔ
}ٌَْوَم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ  اإلٌمان والخلود فً الجنة، لال تعالى:ابٌضاض الوجوه ٌوم المٌامة عبلمة  -ٕ

 [.َٙٓٔوتَْسَودُّ ُوُجوه{ ]آل عمران : 
 تمرٌر البعث والجزاء بوصؾ أحواله وما ٌدور فٌه. -ٖ
بٌد هللا كل شًء فبل ٌصح أن ٌطلب شًء من ؼٌره أبداً، ومن طلب شٌباً من ؼٌر هللا فهو  -ٗ

 من أجهل الخلك.
 دٌد بالشرن وبٌان خطورته إذ هو محبط لؤلعمال بالكلٌة.التن -٘
وجوب عبادة هللا بفعل أوامره واجتناب نواهٌه ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه وكل  -ٙ

 إفضال له. هللف الحمد والمنة.
 المرآن

َ َحكَّ لَْدِرِه َواِْلَْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم  اْلِمٌَاَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه }َوَما لََدُروا َّللاَّ
ا ٌُْشِرُكوَن )  [5ٙ({ ]الزّمر : 5ُٙسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ

 التفسٌر: 
وا  وما عظَّم هإالء المشركون هللاَ حك تعظٌمه; إذ عبدوا معه ؼٌره مما ال ٌنفع وال ٌضر، فسوَّ

ظٌم لدرته أن جمٌع األرض فً لبضته ٌوم المخلوق مع عجزه بالخالك العظٌم، الذي من ع
المٌامة، والسموات مطوٌات بٌمٌنه، تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما ٌشرن به هإالء 

 المشركون.
 سبب النزول:

ٌِْه َوَسلَّم، فمالوا: ٌا دمحم، هذا هللا خلك  عن سعٌد، لال:"أتى رهط من الٌهود نبً هللا َصلَّى هللا َعلَ
ٌِْه َوَسلَّم حتى انتمع لونه، ثم ساورهم ؼضبا لربه، الخلك، فمن خلمه؟ ف ؽضب النبً َصلَّى هللا َعلَ

فجاءه جبرٌل فسكنه، ولال: اخفض علٌن جناحن ٌا دمحم، وجاءه من هللا جواب ما سؤلوه عنه، 
َمُد لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَ  ُ الصَّ ُ أََحد َّللاَّ ْد َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد( لال: ٌمول هللا تبارن وتعالى: )لُْل ُهَو َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّم لالوا: صؾ لنا ربن، كٌؾ خلمه، وكٌؾ عضده،  فلما تبلها علٌهم النبً َصلَّى هللا َعلَ
ٌِْه َوَسلَّم أشد من ؼضبه األول، ثم ساورهم، فؤتاه  وكٌؾ ذراعه؟ فؽضب النبً َصلَّى هللا َعلَ

                                                           

 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
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َ َحكَّ لَْدِرِه َواألْرُض َجِمٌعًا جبرٌل فمال مثل ممالته، وأتاه بجواب م ا سؤلوه عنه: }َوَما لََدُروا َّللاَّ
ا ٌُْشِرُكونَ   .(ٔ){"لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ

عن سعٌد، لال: تكلمت الٌهود فً صفة الرب، فمالوا ما لم ٌعلموا ولم  ولال سعٌد:" 
َ َحكَّ لَْدِرِه{ ثم بٌن للناس عظمته  ٌِْه َوَسلَّم: }َوَما لََدُروا َّللاَّ ٌروا، فؤنزل هللا على نبٌه َصلَّى هللا َعلَ

ا فمال: }َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوالسَّماَواُت َمطْ  ِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ
 .(ٕ)ٌُْشِرُكون{، فجعل صفتهم التً وصفوا هللا بها شركا"

َ َحكَّ لَْدِرِه{ ]الزّمر :   [، أي:" وما عظَّم هإالء المشركون 2ٙلوله تعالى:}َوَما لََدُروا َّللاَّ
وا المخلوق مع عجزه بالخالك هللاَ حك تعظٌمه; إذ عبدوا معه ؼٌره مما ال ٌنفع وال ٌض ر، فسوَّ

 .(ٖ)العظٌم
 .(ٗ)ما عظموا هللا حّك عظمته" لال السدي:" 
 .(٘)لال مماتل:" نزلت فً المشركٌن، ٌمول: وما عظموا هللا حك عظمته" 
 .(ٙ)أي: ما عرفوا هللا حّك معرفته" لال أبو عبٌدة:" 
أي: ما وصفوه حك صفته وال عرفوه حك معرفته. ٌمال: لدرت الشًء  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)ولدرته. ولدرت فٌن كذا وكذا، ولدرته"
 .(1)أي: ما عرفوه حك معرفته فً األصل والفرع" لال سهل:" 
ٌمول تعالى ذكره: وما عظَّم هللا حّك عظمته، هإالء المشركون باهلل،  لال الطبري:" 

 .(5)الذٌن ٌدعونن إلى عبادة األوثان"
ٌمول تعالى : وما لدر المشركون هللا حك لدره ، حٌن عبدوا معه ؼٌره،  لال ابن كثٌر:" 

ء تحت وهو العظٌم الذي ال أعظم منه ، المادر على كل شًء ، المالن لكل شًء ، وكل شً
 .(ٓٔ)لهره ولدرته"

ٌمول تعالى: وما لدر هإالء المشركون ربهم حك لدره، وال عظموه حك  لال السعدي:" 
تعظٌمه، بل فعلوا ما ٌنالض ذلن، من إشراكهم به من هو نالص فً أوصافه وأفعاله، فؤوصافه 
نالصة من كل وجه، وأفعاله لٌس عنده نفع وال ضر، وال عطاء وال منع، وال ٌملن من األمر 

 .(ٔٔ)لص بالخالك الرب العظٌم"شٌبا. فسووا هذا المخلوق النا
َ َحكَّ لَْدِرِه{، لال: هم الكفار الذٌن لم ٌإمنوا بمدرة   عن ابن عباس، لوله: "}َوَما لََدُروا َّللاَّ

هللا علٌهم، فمن آمن أن هللا على كل شًء لدٌر، فمد لدر هللا حّك لدره، ومن لم ٌإمن بذلن، فلم 
 .(ٕٔ)ٌمدر هللا حّك لدره"

[، أي: الذي من عظٌم 2ٙاأْلَْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]الزّمر : لوله تعالى:}وَ  
 .(ٖٔ)لدرته أن جمٌع األرض فً لبضته ٌوم المٌامة"

 .(ٗٔ)ٌمول تعالى ذكره: واألرض كلها لبضته فً ٌوم المٌامة" لال الطبري:" 

                                                           

 .1ٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري : (ٕ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1٘ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٕٓٓ/ٔمجاز المرآن:  (ٙ)
 .ٙ٘ٔؼرٌب المرآن:  (2)
 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري:  (1)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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الذي من عظمته الباهرة، ولدرته الماهرة، أن جمٌع األرض ٌوم  لال السعدي:أي:" 
 .(ٔ)المٌامة لبضة للرحمن"

عن ابن عباس، لوله: } األْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{:" ٌمول: لد لبض األرضٌن  
والسموات بٌمٌنه والسموات جمٌعا بٌمٌنه. ألم تسمع أنه لال: }َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِه{ ٌعنى: األرض 

 .(ٕ)جمٌعا، لال ابن عباس: وإنما ٌستعٌن بشماله المشؽولة ٌمٌنه"
ما السموات السبع، واألرضون السبع فً ٌد هللا إال كخردلة فً ٌد  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)أحدكم"

 .(ٗ)ولال الحسن:" كؤنها جوزة بمضها ولضٌضها" 
 . (٘)"لال الضحان:"السموات واألرض مطوٌات بٌمٌنه جمٌعا 

 َ عن ابن عمر :" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرأ هذه اآلٌة ذات ٌوم على المنبر : } َوَما لََدُروا َّللاَّ
ا َحكَّ لَْدِرِه َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوالسَّمَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَ  ى َعمَّ

َن { ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول هكذا بٌده ، ٌحركها ٌمبل بها وٌدبر : "ٌمجد الرب نفسه : أنا ٌُْشِرُكو
الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الملن ، أنا العزٌز ، أنا الكرٌم". فرجؾ برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المنبر حتى للنا 

ن به"  .(ٙ): لٌََِخرَّ
: "جاء حبر من األحبار إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا دمحم : إنا عن عبد هللا بن مسعود لال 

نجد أن هللا عز وجل ٌجعل السموات على إصبع ، واألرضٌن على إصبع ، والشجر على إصبع 
، والماء والثرى على إصبع ، وسابر الخبلبك على إصبع. فٌمول : أنا الملن. فضحن رسول هللا 

َ َحكَّ لَْدِرِه ملسو هيلع هللا ىلص  حتى بدت نواجذه ، تصدٌما لمول الحبر ، ثم لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } َوَما لََدُروا َّللاَّ
 .(2)َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة { اآلٌة"

ٌِْه َوَسلَّم،  عن لوله )َواألْرُض عن ابن عباس، عن عابشة لالت:" سؤلت رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ
راطِ »َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{، فؤٌن الناس ٌومبذ؟ لال:  .(1)«"َعلى الّصِ

والسموات مطوٌات  [، أي:"2ٙلوله تعالى:}َوالسََّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه{ ]الزّمر :  
 .(5)بٌمٌنه"

مطوٌات بٌمٌنه، فبل عظمه  -على سعتها وعظمها  -وأن السماوات  لال السعدي:أي:" 
ى به ؼٌره، وال أظلم منه"  .(ٓٔ)حك عظمته من سوَّ

عن ربٌعة الُجْرسً، لال: "}َواألْرُض َجِمٌعًا لَْبَضتُهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِوٌَّاٌت  
 .(ٔٔ)"بٌَِِمٌنِِه{، لال: وٌده األخرى خلو لٌس فٌها شًء

ا ٌُْشِرُكوَن{ ]الزّمر :   [، أي:" تنزه وتعاظم سبحانه 2ٙلوله تعالى:}ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ
 .(ٕٔ)وتعالى عما ٌشرن به هإالء المشركون"

                                                           

 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕٔلطبري: اخرجه ا (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (٘)
( وسنن ابن ماجه 2ٙ15( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )211ٕ( وصحٌح مسلم برلم )2ٕ/ٕالمسند )(ٙ)

 .(2ٕ٘ٗبرلم )
( 2ٗ٘ٔ،  2ٗٔ٘،  2ٗٔٗصحٌح البخاري برلم ). وانظر نحوه فً (1ٔٔٗصحٌح البخاري برلم )(2)

( والنسابً فً السنن الكبرى برلم 1ٖٕٖ( وسنن الترمذي برلم )21ٕٙ( وصحٌح مسلم برلم )5ٕٗ/ٔوالمسند )
(ٔٔٗ٘ٔ.) 
 .5ٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري : (1)
 .٘ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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ٌمول تعالى ذكره تنزٌها وتبربة هلل، وعلوا وارتفاعا عما ٌشرن به هإالء  لال الطبري:" 
 .(ٔ)المشركون من لومن ٌا دمحم، المابلون لن: اعبد األوثان من دون هللا، واسجد آللهتنا"

 .(ٕ)أي: تنزه وتعاظم عن شركهم به"لال السعدي:" 
ولد وردت أحادٌث كثٌرة متعلمة بهذه اآلٌة الكرٌمة ، والطرٌك فٌها  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)وفً أمثالها مذهب السلؾ ، وهو إمرارها كما جاءت من ؼٌر تكٌٌؾ وال تحرٌؾ"
عن عن أبً مالن األشعري، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا تعالى ٌمول : ثبلث 

ي ، لو رآهن رجل ما عمل سوًءا أبدا : لو كشفت ؼطابً فرآنً حتى خبلل َؼٌَّبتُُهنَّ عن عباد
نستٌمن وٌعلم كٌؾ أفعل بخلمً إذا أتٌتهم ، ولبضت السموات بٌدي ، ثم لبضت األرض 
واألرضٌن ، ثم للت : أنا الملن ، من ذا الذي له الملن دونً ؟ ثم أرٌتهم الجنة وما أعددت لهم 

رٌهم النار وما أعددت لهم فٌها من كل شر فٌستٌمنوها ، ولكن فٌها من كل خٌر ، فٌستٌمنوها. وأ
 .(ٗ)عمدا ؼٌبت ذلن عنهم ألعلم كٌؾ ٌعملون ، ولد بٌنته لهم"

عن جرٌر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنفر من أصحابه : "إنً لارئ علٌكم آٌات من آخر 
َ َحكَّ سورة الزمر ، فمن بكى منكم وجبت له الجنة" ؟ فمرأها  من عند لوله : } َوَما لََدُروا َّللاَّ

لَْدِرِه { ، إلى آخر السورة ، فمنا من بكى ، ومنا من لم ٌبن ، فمال الذٌن لم ٌبكوا : ٌا رسول هللا 
 .(٘)لمد جهدنا أن نبكً فلم نبن ؟ فمال : "إنً سؤلرإها علٌكم فمن لم ٌبن فلٌتبان"

 
 المرآن

وِر  ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى }َونُِفَخ فًِ الصُّ فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اِْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ
 [7ٙ({ ]الزّمر : 7ٙفَِإَذا ُهْم لٌَِاٌم ٌَْنُظُروَن )

 التفسٌر: 
فمات كلُّ َمن فً السموات واألرض، إال َمن شاء هللا عدم موته، ثم نفخ « المرن»ونُِفخ فً 

َملَن فٌه نفخة ثانٌة مإذنًا بإحٌاء جمٌع الخبلبك للحساب أمام ربهم، فإذا هم لٌام من لبورهم ال
 ٌنظرون ماذا ٌفعل هللا بهم؟

لوله تعالى:}َونُِفَخ فًِ الصُّوِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء  
ُ{ ]الزّمر :  فمات كلُّ َمن فً السموات واألرض، إال َمن شاء « المرن»خ فً [، أي:" ونُفِ 1َّٙللاَّ
  .(ٙ)هللا عدم موته"

هذه النفخة هً الثانٌة ، وهً نفخة الصعك ، وهً التً ٌموت بها  لال ابن كثٌر:" 
األحٌاء من أهل السموات واألرض ، إال من شاء هللا كما هو مصرح به مفسرا فً حدٌث 

اح البالٌن حتى ٌكون آخر من ٌموت ملن الموت ، وٌنفرد الحً الصور المشهور. ثم ٌمبض أرو
المٌوم الذي كان أوال وهو البالً آخرا بالدٌمومة والبماء ، وٌمول : } ِلَمِن اْلُمْلُن اْلٌَْوَم { ]ؼافر : 

اِر { أي : الذي هو واحد وٙٔ ِ اْلَواِحِد اْلمَهَّ لد [ ثبلث مرات. ثم ٌجٌب نفسه بنفسه فٌمول : } َّلِلَّ
 .(2)لهر كل شًء ، وحكم بالفناء على كل شًء"

 .(1)عن السدّي :"}فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض{، لال: مات" 
                                                           

 .5ٕٖ/ٕٔتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .، وفً إسناده : دمحم بن إسماعٌل بن عٌاش ، ضعٌؾ ولم ٌسمع من أبٌه5ٕٗ/ٖ(:ص 2ٖٗٗالمعجم الكبٌر)(ٗ)

 .أبٌه
، ولال: ٖٔٗ/ٖ(:ص15ٗٔ. والبٌهمً فً الشعب)1ٖٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗاخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر) (٘)

 هذا حدٌث ؼرٌب جدا". :"٘ٔٔ/2كثٌر:ولال: "إسناده ضعٌؾ". ولال ابن 
 ( : "فٌه بكر بن خنٌس وهو مترون"ٔٓٔ/2ولال الهٌثمً فً المجمع )

 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (1)
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باطن اآلٌة أن المبلبكة إنَّما ٌإمرون باإلمسان عن الذكر ال بالنفخة وال  لال سهل:" 
ٌَْل  بنزع عزرابٌل، ألن هللا أحٌاهم بذكره، كما أحٌا بنً آدم بؤنفاسهم، لال هللا تعالى: }ٌَُسبُِّحوَن اللَّ

 .(ٔ)[ فإذا أمسن الذكر عنهم ماتوا "َٕٓوالنَّهاَر الَ ٌَْفتُُروَن{ ]األنبٌاء: 
 لوالن:« الصور»وفً 

أحدهما: أنه لرن ٌنفخ فٌه نفختان : إحداهما لفناء من كان حًٌّا على األرض ، والثانٌة لنشر كل 
ٌْتٍ  َم

(ٕ). 
 .(ٖ)روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال إذ سبل عن الصور :"هو لرن ٌُنفخ فٌه"

 .(ٗ)عن مجاهد، لوله: "}ونفخ فً الصور{، لال: كهٌبة البوق"
 .(٘)عن مجاهد، "}الصور{، البوق"

وعن مجاهد، لال:" هو المرن، صاحبه آخذ به، فمبض مجاهد لبضتٌن بكفٌه على طؾ 
المرن، بٌن طرفٌه، وبٌن لدر لبضة أو نحوها لد برن على ركبة إحدى رجلٌه، فؤشار فبرن 

التراب، لد على ركبة ٌسراه ممعٌا على لدمً عمبه تحت فخذه وإلٌته وأطراؾ أصابعه فً 
 .(ٙ)نصب ركبته الٌمنى ووضع لدمها فً التراب"

 :(2)وحكى ابن لتٌبة: أن الصور: المرن، فً لؽة لوم من أهل الٌمن، وأنشد
 نحن نطحنا ؼداة الجمعٌن  ...  بالضابحات فً ؼبار النمعٌن

 .(1)نطحا شدٌدا ال كنطح الصورٌن
 :(5)وأنشد الفراء

 تَْح لُُهْنُدُزُكْم   ...  َوال ُخَراَساَن َحتَّى ٌُْنفََخ الصُّورُ لَْوال اْبُن َجْعَدةَ لَْم تُفْ 
 .(ٔٔ)، ولال ابن الجوزي:"وهذا اختٌار الجمهور"(ٓٔ)رّجحه البؽوي

، ٌمال: صورة وصور، بمنزلة سورة وسور، كسورة «صورة» والثانً: أن }الصور{، جمع:
لول ، ومنه (ٖٔ)وأبً عبٌدة، (ٕٔ)ةالبناء والمراد نفخ األرواح فً صور الناس، وهذا لول لتاد

 :(ٗٔ)النابؽة
 ألم تر أّن هللا أعطان سورة  ...  ترى كّل ملن دونها ٌتذبذب 

 .(ٔ)عن لتادة، لوله: "}ونفخ فً الصور{، أي: فً الخلك" 

                                                           

 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕوما بعدها، وزاد المسٌر: ٕٙٗ-/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
و  ٕٖٔٔٔ« الكبرى»والنسابً فً ٕٖٗٗو  ٖٕٓٗوالترمذي  2ٕٗٗحسن صحٌح. أخرجه أبوداود (ٖ)

 ٙٓ٘و  ٖٙٗ/ ٕوالحاكم  2ٖٕٔوابن حبان  ٕٖ٘/ ٕوالدارمً  5ٕٔو  ٕٙٔ/ ٕوأحمد  ٙ٘ٗٔٔو  1ٖٔٔٔ
« الزهد»فًوابن المبارن  ٖٓٔ/ ٗ« تهذٌب الكمال»والمزي فً ٖٕٗ/ 2« الحلٌة»وأبونعٌم فً ٓٙ٘/ ٗو 

ٔ٘55. 
، ولال : " حدٌث صحٌح اإلسناد ، ولم ٌخرجاه " ، ووافمه الذهبً.  ٓٙ٘:  ٗورواه الحاكم فً المستدرن 

 ، و "المرن " ، البوق ٌتخذ من المرون ، ٌنفخ فٌه.وحسنه الترمذي كلهم من حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص
 .5ٕ5ٕ/5(:صٖٕٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕ5ٕ/5(:صٕ٘ٙٙٔجه ابن ابً حاتم)أخر (٘)
 .5ٕ5ٕ/5(:صٕٙٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .بدوننسبة ٕٙ« : ؼرٌب المرآن»الرجز فً(2)
 .ٕٙانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
، نسب لرٌش ٖٙٗ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري: ٖٓٗ/ٔلم أعرؾ لابله، والبٌت ببل نسبة فً معانً المرآن للفراء:(5)

 اللسان "صور". 2ٕٙللجوالٌمً : ، المعرب  ٖ٘ٗلرٌش : 
 .2٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي:(ٓٔ)
 .٘ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٕ5ٕ/5(:صٕٗٙٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 ٘ٙ/ ٔ،وتفسٌرالمرطبً: ٘ٓٔ/ ٔ،وتفسٌرالطبري: ٗ،ومجاز المرآن: ٖ٘/ ٙ، واللسان: 2ٔدٌوانه: (ٗٔ)

 . 15/ ٔواإلتما:ن 
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 .(ٕ)لال ابن لتٌبة:" السورة فً هذا البٌت سورة المجد. وهً مستعارة من سورة البناء" 
ٌكون }الصور{: المرن، وظاهر المرآن ٌشهد أنه ٌنفخ فً الصور لال ثعلب: "األجود أن 

 .(ٖ)مرتٌن"
الصور لرن ٌنفخ »ولد روى أهل التفسٌر عن أبً هرٌرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

فٌه ثبلث نفخات: األولى: نفخة الفزع. والثانٌة: نفخة الصعك. والثالثة: نفخة المٌام لرب 
 . (ٗ)«العالمٌن

، ألم تسمع أنه ٌمول : }َونُِفَخ فًِ  (٘)لال ابن عباس: " ٌعنً: بالصور : النفخة األولى
ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى ٌعنً الثانٌة  وِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض إِال َمْن َشاَء َّللاَّ الصُّ

 . (ٙ)["1ٙ فَإَِذا ُهْم لٌَِاٌم ٌَْنُظُروَن{ ]سورة الزمر :
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندنا ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول 

،  (2)«إن إسرافٌَل لد التمم الصور وحنى جبهته ، ٌنتظر متى ٌإمر فٌنفخ»هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه لال : 
 .(5)"(1)«الصور لرن ٌنفخ فٌه»وأنه لال : 

 عنى هللا باالستثناء فً هذه اآلٌة، على ألوال: اختلؾ أهل التفسٌر فً الذيو 
. وملن الموت ٌمبض أرواحهم بعد ذلنأحدها: عنى به جبرٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل وملن الموت، 

 .(ٔٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-ورواه أنس عن النبً، (ٓٔ)لاله السدي

                                                                                                                                                                      

 .5ٕ5ٕ/5(:صٕٗٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٗؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .٘ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٖ)
و  11ٖ« العظمة»، وأبو الشٌخ فً ٖٙ« الطوال»هو بعض حدٌث الصور المطول. أخرجه الطبرانً فً (ٗ)

و  ٖٓ/ ٕٗو  ٓٔٔ/ 2ٔو  ٖٖٔو  ٖٖٓ/ ٕ، والطبري 5ٙٙو  1ٙٙ« البعث»، والبٌهمً فً 5ٖٓو  15ٖ
من طرق عن إسماعٌل بن  55ٕٔ« المطالب العالٌة»وإسحاق بن راهوٌه كما فً  ٕٖو  ٖٔو  ٕٙ/ ٖٓو  ٔٙ

رافع، وهو واه، فرواه تارة عن ٌزٌد بن أبً زٌاد عن دمحم بن كعب المرظً عن أبً هرٌرة وتارة عن دمحم بن 
دة عن رجل من األنصار عن دمحم بن زٌاد عن دمحم بن كعب عن أبً هرٌرة وتارة عن دمحم بن ٌزٌد ابن أبً زٌا

كعب عن أبً هرٌرة، وتارة عن دمحم بن كعب المرظً عن رجل من األنصار عن أبً هرٌرة. وأٌا كان فمداره 
: ضعفة أحمد 12ٕعلى إسماعٌل بن رافع، ولم ٌتابعه على هذا الحدٌث بطوله أحد، وهو واه. جاء فً المٌزان 

 ه: مترون، ولال ابن عدي: أحادٌثه كلها فٌها نظر اهـ.وٌحٌى وجماعة، ولال الدارلطنً وؼٌر
باختصار. ولد اضطرب فٌه كما سبك. ولد نص الحفاظ على وهن هذا الحدٌث بطوله فمال الحافظ فً 

/ ٔٔ: تابعٌه مجهول. وجاء فً الفتح ٕٔ/ ٔ: فٌه ضعؾ ا. هـ. ولال البوصٌري، فً 55ٕٔ« المطالب العالٌة»
وعلً بن معبد فً « الكبٌر»ما ملخصه: وأخرجه عبد بن حمٌد وأبً ٌعلى فً  1ٔ٘ٙعمب حدٌث  5ٖٙ -1ٖٙ

ومداره على إسماعٌل بن رافع، واضطرب فً سنده مع ضعفه، وأخرجه إسماعٌل بن « الطاعة والمعصٌة»
عن دمحم بن عجبلن عن دمحم المرظً واعترض مؽلطاي على عبد « تفسٌره»أبً زٌاد الشامً أحد الضعفاء فً 

تضعٌفه الحدٌث بإسماعٌل بن رافع، وخفً علٌه أن الشامً أضعؾ منه، ولعله سرله من إسماعٌل  الحك فً
فلزله بابن عجبلن ولد لال الدارلطنً: ٌضع الحدٌث. ولد لال الحافظ ابن كثٌر: جمعه إسماعٌل بن رافع من 

فع الماضً أبو بكر بن عدة آثار فساله كله مسالا واحدا ا. هـ. ولد صحح الحدٌث من طرٌك إسماعٌل بن را
ولول عبد الحك فً تضعٌفه أولى، وضعفه لبله البٌهمً « التذكرة»وتبعه المرطبً فً « سراجه»العربً فً 

 .ٕٕٗو  ٖٕٕ/ ٕ« البداٌة والنهاٌة»اهـ كبلم الحافظ، وتكلم علٌه أٌضا ابن كثٌر رحمه هللا فً 
فً الصحٌحٌن وؼٌرهما وبعضه فً الكتاب وخبلصة المول: أنه حدٌث ضعٌؾ بهذا التمام، وبعض ألفاظه 

 .5ٓٔ/ ٕ« تفسٌر ابن كثٌر»المعتبرة وبعضه اآلخر منكر ال ٌتابع علٌه انظر 
 .ٌعنً: نفخة الصعك (٘)
 ٗٙٗ/ٔٔ(:ٖٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 ٖرواه الترمذي فً باب " ما جاء فً الصور " ، وفً أول تفسٌر سورة الزمر وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره (2)
 ، ثم لال : " رواه مسلم فً صحٌحه " ، ولم أستطع أن أعرؾ مكانه فً صحٌح مسلم. 2ٖٖ: 
 سبمك تخرٌجه انظر: المول األول. (1)
 .ٖٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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ُ{ولٌل: } لال ابن فورن:"  .(ٔ)ٌن ثبت هللا للوبهم"، أي: من المبلبكة الذإاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ
عن أنس بن مالن لال: لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }ونفخ فً الصور فصعك من فً السماوات  

ومن فً األرض إال من شاء هللا{، فمٌل: من هإالء الذٌن استثنى هللا ٌا رسول هللا؟ لال:"جبرابٌل 
ا ملن الموت من بمً؟ وهو أعلم، لال: ومٌكابٌل، وملن الموت، فإذا لبض أرواح الخبلبك لال: ٌ

ٌمول: سبحانن تباركت ربً ذا الجبلل واإلكرام، بمً جبرٌل ومٌكابٌل وملن الموت، لال: ٌمول 
ٌا ملن الموت خذ نفس مٌكابٌل، لال: فٌمع كالطود العظٌم، لال: ثم ٌمول: ٌا ملن الموت من 

رٌل وملن الموت، لال: فٌمول: ٌا ملن بمً؟ فٌمول: سبحانن ربً ٌا ذا الجبلل واإلكرام، بمً جب
الموت مت، لال: فٌموت، لال: ثم ٌمول: ٌا جبرٌل من بمً؟ لال: فٌمول جبرٌل: سبحانن ربً ٌا 
ذا الجبلل واإلكرام، بمً جبرٌل، وهو من هللا بالمكان الذي هو به، لال: فٌمول ٌا جبرٌل ال بد 

انن ربً تباركت وتعالٌت ٌا ذا الجبلل من موتة، لال: فٌمع ساجدا ٌخفك بجناحٌه ٌمول: سبح
واإلكرام، أنت البالً وجبرٌل المٌت الفانً: لال: وٌؤخذ روحه فً الحلمة التً خلك منها، لال: 
فٌمع على مٌكابٌل أن فضل خلمه على خلك مٌكابٌل كفضل الطود العظٌم على الظرب من 

 .(ٕ)الظراب"
 .(ٗ)-ملسو هيلع هللا ىلص-ورواه ابو هرٌرة مرفوعا إلى النبً، (ٖ)الثانً: انهم الشهداء. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(٘)الشهداء ثنٌة هللا حول العرش، متملدٌن السٌوؾ" لال سعٌد:" 
لال : "سؤلت جبرٌل ، علٌه السبلم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة  

وِر  ُ{ عن هذه اآلٌة : } َونُِفَخ فًِ الصُّ فََصِعَك َمْن فًِ السََّمَواِت َوَمْن فًِ األْرِض إِال َمْن َشاَء َّللاَّ
من الذٌن لم ٌشؤ هللا أن ٌصعمهم ؟ لال : هم الشهداء ، مملدون أسٌافهم حول عرشه ، تتلماهم 
مبلبكة ٌوم المٌامة إلى المحشر بنجابب من ٌالوت نمارها ألٌن من الحرٌر ، َمدُّ خطاها مد 

ال ، ٌسٌرون فً الجنة ٌمولون عند طول النزهة : انطلموا بنا إلى ربنا ، عز وجل ، أبصار الرج
لننظر كٌؾ ٌمضً بٌن خلمه ، ٌضحن إلٌهم إلهً ، وإذا ضحن إلى عبد فً موطن فبل حساب 

 .(ٙ)علٌه"
عنى باالستثناء فً الفزع: الشهداء، وفً الصعك: جبرٌل، وملن الموت، وحملة الثالث : 

 .(2)-ملسو هيلع هللا ىلص-أبو هرٌرة عن النبًالعرش. رواه 
عن دمحم بن كعب المرظً، عن رجل من األنصار، عن أبً هرٌرة أنه لال: لال رسول  

هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"ٌنفخ فً الصور ثبلث نفخات: األولى: نفخة الفزع، والثانٌة: نفخة الصعك، والثالثة: 
انفخ نفخة نفخة المٌام لرب العالمٌن تبارن وتعالى، ٌؤمر هللا إسرافٌل بالنفخة األولى، فٌمول: 

الفزع، فتفزع أهل السموات وأهل األرض إال من شاء هللا"، لال أبو هرٌرة: ٌا رسول هللا، فمن 
استثنى حٌن ٌمول: }ففزع من فً السماوات ومن فً األرض إال من شاء هللا{ لال:"أولبن 

ع ذلن الشهداء، وإنما ٌصل الفزع إلى األحٌاء، أولبن أحٌاء عند ربهم ٌرزلون، ولاهم هللا فز
الٌوم وأمنهم، ثم ٌؤمر هللا إسرافٌل بنفخة الصعك، فٌمول: انفخ نفخة الصعك، فٌصعك أهل 
السموات واألرض إال من شاء هللا فإذا هم خامدون، ثم ٌؤتً ملن الموت إلى الجبار تبارن 
وتعالى فٌمول: ٌا رب لد مات أهل السموات واألرض إال من شبت، فٌمول له وهو أعلم. فمن 

فٌمول: بمٌت أنت الحً الذي ال ٌموت، وبمً حملة عرشن، وبمً جبرٌل ومٌكابٌل، فٌمول بمً؟ 

                                                           

 .ٕٖ٘/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٔ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 كما سٌاتً تخرٌجه. (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
( من طرٌك أبً ٖٕ٘/ٕ، وورواه الحاكم فً المستدرن )2ٔٔ/2رواه ابو ٌعلى كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)

أسامة عن عمر بن دمحم عن زٌد بن أسلم بنحوه ، ولال : "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" ووافمه 
 .الذهبً

 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (2)



ٖٕٓ 
 

هللا له: اسكت إنً كتبت الموت على من كان تحت عرشً، ثم ٌؤتً ملن الموت فٌمول: ٌا رب 
لد مات جبرٌل ومٌكابٌل، فٌمول هللا وهو أعلم: فمن بمً؟ فٌمول بمٌت أنت الحً الذي ال ٌموت، 

عرشن، وبمٌت أنا، فٌمول هللا: فلٌمت حملة العرش، فٌموتون، وٌؤمر هللا تعالى وبمً حملة 
العرش فٌمبض الصور. فٌمول: أي رب لد مات حملة عرشن، فٌمول: من بمً؟ وهو أعلم، 
فٌمول: بمٌت أنت الحً الذي ال ٌموت وبمٌت أنا، لال: فٌمول هللا: أنت من خلمً خلمتن لما 

 .(ٔ)"رأٌت، فمت ال تحٌى، فٌموت
لال الطبري:" وهذا المول الذي روي فً ذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أولى بالصحة، ألن  

الصعمة فً هذا الموضع: الموت. والشهداء وإن كانوا عند هللا أحٌاء كما أخبر هللا تعالى ذكره 
ع، االستثناء من فإنهم لد ذالوا الموت لبل ذلن. وإنما عنى جل ثناإه باالستثناء فً هذا الموض

الذٌن صعموا عند نفخة الصعك، ال من الذٌن لد ماتوا لبل ذلن بزمان ودهر طوٌل، وذلن أنه لو 
جاز أن ٌكون المراد بذلن من لد هلن، وذاق الموت لبل ولت نفخة الصعك، وجب أن ٌكون 

إذا كان المراد بذلن من لد هلن، فذاق الموت من لبل ذلن، ألنه ممن ال ٌصعك فً ذلن الولت 
 .(ٕ)المٌت ال ٌجدد له موت آخر فً تلن الحال"

[، أي:" ثم نفخ الَملَن 1ٙلوله تعالى:}ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى فَإَِذا ُهْم لٌَِاٌم ٌَْنُظُروَن{ ]الزّمر :  
فٌه نفخة ثانٌة مإذنًا بإحٌاء جمٌع الخبلبك للحساب أمام ربهم، فإذا هم لٌام من لبورهم ٌنظرون 

 .(ٖ)فعل هللا بهم"ماذا ٌ
ذكر لنا أنه ٌبعث فً تلن األربعٌن مطر ٌمال له مطر الحٌاة، حتى تطٌب  لال الطبري:" 

{، األرض وتهتز، وتنبت أجساد الناس نبات البمل، ثم ٌنفخ فٌه الثانٌة }فإذا هم لٌام ٌنظرون
كانوا أمواتا لبل ٌمول: فإذا من صعك عند النفخة التً لبلها وؼٌرهم من جمٌع خلك هللا الذٌن 

 .(ٗ)ذلن لٌام من لبورهم وأماكنهم من األرض أحٌاء كهٌبتهم لبل مماتهم ٌنظرون أمر هللا فٌهم"
ثم ٌحًٌ أول من ٌحًٌ إسرافٌل ، وٌؤمره أن ٌنفخ فً الصور أخرى ،  لال ابن كثٌر:" 

إَِذا ُهْم لٌَِاٌم ٌَْنُظُروَن { أي : وهً النفخة الثالثة نفخة البعث، لال تعالى : } ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرى فَ 
أحٌاء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا ، صاروا أحٌاء ٌنظرون إلى أهوال ٌوم المٌامة ، كما لال 

ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإَِذا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ { ]النازعات :  [ ، ولال تعالى : } ٖٔ،  ٗٔتعالى : } فَإِنََّما ِه
[ ، ولال تعالى : } ٕ٘تَْستَِجٌبُوَن بَِحْمِدِه َوتَُظنُّوَن إِْن لَبِثْتُْم إاِل لَِلٌبل { ]اإلسراء : ٌَْوَم ٌَْدُعوُكْم فَ 

ُجوَن { َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السََّماُء َواألْرُض بِؤَْمِرِه ثُمَّ إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن األْرِض إَِذا أَْنتُْم تَْخرُ 
 .(٘)["ٕ٘]الروم : 
عكرمة فً لوله: "}فصعك من فً السماوات ومن فً األرض{، ... اآلٌة، لال: عن  

 .(ٙ)األولى من الدنٌا، واألخٌرة من اآلخرة"
 .(2)عن السدي: "}فإذا هم لٌام ٌنظرون{، لال: حٌن ٌبعثون" 
 .(1)أي: ٌنظرون ماذا ٌإمر فً حمهم" لال السمعانً:" 
 لال : "بٌن النفختٌن أربعون". لالوا : ٌا أبا هرٌرة ، عن ابً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  

أربعون ٌوما ؟ لال : أبٌت ، لالوا : أربعون سنة ؟ لال : أبً ، لالوا : أربعون شهرا ؟ لال : 
 .(5)أبٌت ، وٌبلى كل شًء من اإلنسان إال َعْجُب ذنبه فٌه ٌركب الخلك"

                                                           

 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .(1ٔٗٗصحٌح البخاري برلم )(5)
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ٌعموب بن عاصم بن عروة بن مسعود لال : سمعت رجبل لال لعبد هللا بن عمرو : عن  
إنن تمول : الساعة تموم إلى كذا وكذا ؟ لال : لمد هممت أال أحدثكم شٌبا ، إنما للت : سترون 

أمتً ،  بعد للٌل أمرا عظٌما. ثم لال عبد هللا بن عمرو : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ٌخرج الدجال فً
 -ال أدري أربعٌن ٌوما أو أربعٌن عاما أو أربعٌن شهرا أو أربعٌن لٌلة  -فٌمكث فٌهم أربعٌن 

فٌبعث هللا عٌسى ابن مرٌم، كؤنه عروة بن مسعود الثمفً ، فٌظهر فٌهلكه هللا. ثم ٌلبث الناس 
، فبل ٌبمى أحد بعده سنٌن سبعا لٌس بٌن اثنٌن عداوة ، ثم ٌرسل هللا رٌحا باردة من لبل الشام 

فً للبه مثمال ذرة من إٌمان إال لبضته ، حتى لو أن أحدهم كان فً كبد جبل لدخلت علٌه". لال 
: سمعتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "وٌبمى شرار الناس فً خفة الطٌر ، وأحبلم السباع ، ال ٌعرفون 

ن فٌمول : أال تستجٌبون ؟ فٌؤمرهم معروفا ، وال ٌنكرون منكرا". لال : "فٌتمثل لهم الشٌطا
باألوثان فٌعبدونها ، وهم فً ذلن دارة أرزالهم ، حسن عٌشهم. ثم ٌنفخ فً الصور فبل ٌسمعه 
أحد إال أصؽى له ، وأول من ٌسمعه رجل ٌلوط حوضه ، فٌصعك ، ثم ال ٌبمى أحد إال صعك. 

فتنبت منه أجساد الناس.  -نعمان أو الظل شن  -أو : ٌنزل هللا مطرا كؤنه الطل  -ثم ٌرسل هللا 
ثم ٌنفخ فٌه أخرى فإذا هم لٌام ٌنظرون ، ثم ٌمال : ٌا أٌها الناس ، هلموا إلى ربكم : } َولِفُوُهْم 

[ ، لال : "ثم ٌمال : أخرجوا بعث النار". لال : "فٌمال : كم ؟ ٕٗإِنَُّهْم َمْسبُولُوَن { ]الصافات : 
وتسعٌن فٌومبذ تبعث الولدان شٌبا ، وٌومبذ ٌكشؾ عن  فٌمال : من كل ألؾ تسعمابة وتسعة

 .(ٔ)ساق"
 

 المرآن
ٌْنَُهْم بِالْ  ًَ بَ َحّكِ }َوأَْشَرلَِت اِْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجًَء بِالنَّبٌٌَِِّن َوالشَُّهَداِء َولُِض

 [7ٙ({ ]الزّمر : 7َٙوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن )
 التفسٌر: 

ت األرض ٌوم المٌامة إذا تجلى الحك جل وعبل للخبلبك لفصل المضاء، ونشرت وأضاء
المبلبكة صحٌفة كل فرد، وجًء بالنبٌٌن والشهود على األمم; لٌسؤل هللا النبٌٌن عن التبلٌػ وعما 

نكرت هذا أجابتهم به أممهم، كما تؤتً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص; لتشهد بتبلٌػ الرسل السابمٌن ألممهم إذا أ
التبلٌػ، فتموم الحجة على األمم، ولضى ربُّ العالمٌن بٌن العباد بالعدل التام، وهم ال ٌُظلمون 

 شٌبًا بنمص ثواب أو زٌادة عماب.
[، أي:" وأضاءت األرض ٌوم 5ٙلوله تعالى:}َوأَْشَرلَِت اأْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها{ ]الزّمر :  

 .(ٕ)بك لفصل المضاء"المٌامة إذا تجلى الحك جل وعبل للخبل
ٌمول تعالى ذكره: فؤضاءت األرض بنور ربها، وذلن حٌن ٌبرز الرحمن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)لفصل المضاء بٌن خلمه"
أي : أضاءت ٌوم المٌامة إذا تجلى الحك ، تبارن وتعالى ، للخبلبك  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)لفصل المضاء"
علم من هذا، أن األنوار الموجودة تذهب ٌوم المٌامة وتضمحل، وهو  لال السعدي:" 

[ والممر ٌخسؾ، والنجوم تندثر، وٌكون الناس 2ٖٓكذلن، فإن هللا أخبر أن الشمس تكور، ]ص:
فً ظلمة، فتشرق عند ذلن األرض بنور ربها، عندما ٌتجلى وٌنزل للفصل بٌنهم، وذلن الٌوم 

نشؤة ٌَْمَوْوَن على أن ال ٌحرلهم نوره، وٌتمكنون أٌضا من رإٌته، ٌجعل هللا للخلك لوة، وٌنشبهم 
 .(٘)وإال فنوره تعالى عظٌم، لو كشفه، ألحرلت سبحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه"

                                                           

 .(5ٕٗٓوصحٌح مسلم برلم ) (ٙٙٔ/ٕالمسند )(ٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (٘)
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للوب المإمنٌن ٌوم المٌامة تشرق بتوحٌد سٌدهم، وااللتداء بسنة نبٌهم صلّى  لال سهل:" 
 .(ٔ)هللا علٌه وسلّم "

 .(ٕ)المراد باألرض: عرصات المٌامة" ابن الجوزي:"لال  
 .(ٖ)عن السدي: "}وأشرلت األرض بنور ربها{، لال: أضاءت" 
عن لتادة، لوله: "}وأشرلت األرض بنور ربها{، لال: فما ٌتضارون فً نوره إال كما  

 .(ٗ)ٌتضارون فً الشمس فً الٌوم الصحو الذي ال دخن فٌه"
}وأشرلت األرض بنور ربها{ أي: بنور خالمها ومالكها، وعن الحسن:  لال السمعانً:" 

 .(٘)بعدل ربها، وٌمال: ٌخلك هللا نورا; فتشرق به أرض المٌامة"
 .(ٙ)[، أي:" ونشرت المبلبكة صحٌفة كل فرد"5ٙلوله تعالى:}َوُوِضَع اْلِكتَاُب{ ]الزّمر :  

 .(ٙ)فرد"
 .(2)كتب أعمالهم" لال لتادة:" 
 .(1)الحساب" ولال السدي:" 
 .(5)ٌعنً: كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)لال مماتل:" الذي عملوا فى أٌدٌهم لٌمرإه" 
أي: كتاب األعمال ودٌوانه، وضع ونشر، لٌمرأ ما فٌه من الحسنات  لال السعدي:" 

ٌْلَتَنَا مَ  ا فٌِِه َوٌَمُولُوَن ٌَا َو ا والسٌبات، كما لال تعالى: }َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ
اَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َوال ٌَْظِلُم َربَُّن ِلَهَذا اْلِكتَاِب ال ٌُؽَاِدُر َصِؽٌَرةً َوال َكبٌَِرةً إاِل أَْحصَ 

ٌَْن َحِسٌبًا{"  .(ٔٔ)أََحًدا{ وٌمال للعامل من تمام العدل واإلنصاؾ: }اْلَرأْ ِكتَابََن َكفَى بِنَْفِسَن اْلٌَْوَم َعلَ
لنبٌٌن والشهود [، أي:" وجًء با5ٙلوله تعالى:}َوِجًَء بِالنَّبٌٌَِِّن َوالشَُّهَداِء{ ]الزّمر :  

 .(ٕٔ)على األمم"
لال مماتل:" }وجًء بالنبٌٌن{ فشهدوا علٌهم بالببلغ، }والشهداء{، ٌعنً: الحفظة من  

 .(ٖٔ)المبلبكة فشهدوا علٌهم بؤعمالهم التً عملوها"
ٌمول: وجًء بالنبٌٌن لٌسؤلهم ربهم عما أجابتهم به أممهم، وردت علٌهم  لال الطبري:" 

فً الدنٌا، حٌن أتتهم رسالة هللا، والشهداء، ٌعنً بالشهداء: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وٌستشهدهم ربهم على 
م أن الرسل، فٌما ذكرت من تبلٌؽها رسالة هللا التً أرسلهم بها ربهم إلى أممها، إذ جحدت أممه

 .(ٗٔ)ٌكونوا أبلؽوهم رسالة هللا"
}َوِجًَء بِالنَّبٌٌَِِّن{ لٌسؤلوا عن التبلٌػ، وعن أممهم، وٌشهدوا علٌهم.  لال السعدي:" 

 .(٘ٔ)}َوالشَُّهَداِء{ من المبلبكة، واألعضاء واألرض"

                                                           

 .ٖ٘ٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .ٕٙ/ٗزاد المسٌر:  (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٖ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .11ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .11ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (٘ٔ)



ٖٓ٘ 
 

}َوالشَُّهَداِء{، أي : الشهداء من المبلبكة الحفظة على أعمال العباد من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)خٌر وشر"

عن ابن عباس، لوله :"}وجًء بالنبٌٌن والشهداء{، فإنهم لٌشهدون للرسل بتبلٌػ  
 .(ٕ)الرسالة، وبتكذٌب األمم إٌاهم"

 .(ٖ)هللا"عن السدي: "}وجًء بالنبٌٌن والشهداء{: الذٌن استشهدوا فً طاعة و 
ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]الزّمر :   ًَ بَ [، أي:" ولضى ربُّ 5ٙلوله تعالى:}َولُِض

 .(ٗ)العالمٌن بٌن العباد بالعدل التام، وهم ال ٌُظلمون شٌبًا بنمص ثواب أو زٌادة عماب"
ولضً بٌن النبٌٌن وأممها بالحك، ولضاإه بٌنهم بالحك، أن ال ٌحمل  لال الطبري:" 

 .(٘)على أحد ذنب ؼٌره، وال ٌعالب نفسا إال بما كسبت"
}ولضى بٌنهم بالحك{ أي: بالعدل، ولوله: }وهم ال ٌظلمون{ أي: ال  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)ٌزاد فً سٌباتهم، وال ٌنمص من حسناتهم"
أي: العدل التام والمسط العظٌم، ألنه حساب صادر ممن ال ٌظلم مثمال  لال السعدي:" 

ذرة، ومن هو محٌط بكل شًء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ، محٌط بكل ما عملوه، والحفظة 
الكرام، والذٌن ال ٌعصون ربهم، لد كتبت علٌهم ما عملوه، وأعدل الشهداء لد شهدوا على ذلن 

م ممادٌر األعمال وممادٌر استحمالها للثواب والعماب. فٌحصل حكم ٌمر الحكم، فحكم بذلن من ٌعل
به الخلك، وٌعترفون هلل بالحمد والعدل، وٌعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم 

 .(2)ٌخطر بملوبهم، وال تعبر عنه ألسنتهم"
ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ { أي : بالعدل } وَ  لال ابن كثٌر:"  ًَ بَ ُهْم ال ٌُْظلَُموَن { لال هللا تعالى: } َولُِض

ٌْبًا َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ  ٌْنَا بَِها }َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة فبَل تُْظلَُم نَْفٌس َش َ َدٍل أَت
تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ [ ، ولال هللا تعالى : } َوإِْن 2َٗوَكفَى بِنَا َحاِسبٌَِن { ]األنبٌاء : 

 .(1)["ٓٗأَْجًرا َعِظًٌما { ]النساء : 
 

 المرآن
 [5ٓ({ ]الزّمر : 5ٓ}َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما ٌَْفعَلُوَن )

 التفسٌر: 
وتعالى أعلم بما ٌفعلون فً الدنٌا ووفَّى هللا كلَّ نفس جزاء عملها من خٌر وشر، وهو سبحانه 

 من طاعة أو معصٌة.
[، أي:" ووفَّى هللا كلَّ نفس جزاء 2ٓلوله تعالى:}َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت{ ]الزّمر :  

 .(5)عملها من خٌر وشر"
 .(ٓٔ)أي : من خٌر أو شر" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ووفى هللا حٌنبذ كل نفس جزاء عملها من خٌر وشر" لال الطبري:" 
[، أي:" وهو سبحانه وتعالى أعلم بما 2ٓلوله تعالى:}َوُهَو أَْعلَُم بَِما ٌَْفعَلُوَن{ ]الزّمر :  

 .(ٔ)ٌفعلون فً الدنٌا من طاعة أو معصٌة"
                                                           

 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .2ٕ5تفسٌر السعدي:  (2)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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عنه علم وهو أعلم بما ٌفعلون فً الدنٌا من طاعة أو معصٌة، وال ٌعزب  لال الطبري:" 
 .(ٕ)شًء من ذلن، وهو مجازٌهم علٌه ٌوم المٌامة، فمثٌب المحسن بإحسانه، والمسًء بما أساء"

 .(ٖ)أعلم بؤعمالهم من النبٌٌن والحفظة" -تبارن وتعالى -لال مماتل:" ٌمول الرب 
 [:2ٓ-2ٙفوابد اآلٌات: ]

 فً عباداته.بٌان مظاهر عظمة الرب تعالى التً ٌتنافى معها الشرن به عز وجل  -ٔ
 تمرٌر البعث والجزاء ببٌان أحواله وما ٌجري فٌه. -ٕ
 بٌان عدالة هللا فً لضابه بٌن عباده فً عرصات المٌامة. -ٖ
 فضٌلة هذه األمة بمبولها شاهدة على األمم التً سبمتها. -ٗ

 المرآن
فُتَِحْت أَْبَوابَُها َولَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم ٌَؤْتُِكْم }َوِسٌَك الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها 

ٌُْكْم آٌَاِت َربُِّكْم َوٌُْنِذُرونَُكْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهذَا لَالُوا بَلَى َولَِكْن َحمَّ  ْت َكِلَمةُ ُرُسٌل ِمْنُكْم ٌَتْلُوَن َعلَ
 [5ٔ({ ]الزّمر : 5ٔاْلعََذاِب َعلَى اْلَكافِِرٌَن )

 لتفسٌر: ا
وسٌك الذٌن كفروا باهلل ورسله إلى جهنم جماعات، حتى إذا جاإوها فتح الخزنة الموكَّلون بها 
أبوابها السبعة، وزجروهم لابلٌن: كٌؾ تعصون هللا وتجحدون أنه اإلله الحك وحده؟ ألم ٌرسل 

رونكم أهوال هذا الٌوم؟ لالوا م مرٌن بذنبهم: بلى إلٌكم رسبل منكم ٌتلون علٌكم آٌات ربكم، وٌحذِّ
 لد جاءت رسل ربنا بالحك، وحذَّرونا هذا الٌوم، ولكن وجبت كلمة هللا أن عذابه ألهل الكفر به.

[،أي:" وسٌك الذٌن كفروا 2ٔلوله تعالى:}َوِسٌَك الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم ُزَمًرا{ ]الزّمر :  
 .(ٗ)باهلل ورسله إلى جهنم جماعات"

ول: وحشر الذٌن كفروا باهلل إلى ناره التً أعدها لهم ٌوم المٌامة ٌم لال الطبري:" 
 .(٘)جماعات، جماعة جماعة، وحزبا حزبا"

 .(ٙ)عن لتادة لوله: "}زمرا{، لال: جماعات" 
كان سوق أولبن عنفا وتعبا ودفعا، ، ولرأ: }ٌوم ٌدعون إلى نار جهنم  لال ابن زٌد:" 

دعا{، لال: ٌدفعون دفعا، ولرأ: }فذلن الذي ٌدع الٌتٌم{. لال: ٌدفعه، ولرأ )ونسوق المجرمٌن 
 .(2)إلى جهنم وردا "

 .(1)السوق: ٌمتضً الحث على المسٌر بعنؾ، وهو الؽالب فٌه" لال أبو حٌان:" 
وإنما ٌسالون سولا عنٌفا بزجر وتهدٌد ووعٌد ، كما لال تعالى : } ٌَْوَم  :"لال ابن كثٌر 

[ أي : ٌدفعون إلٌها دفعا. هذا وهم عطاش ظماء ، كما ٌَُٖٔدعُّوَن إِلَى نَاِر َجَهنََّم َدعًّا { ]الطور : 
ْحَمِن َوْفًدا وَ  َِّمٌَن إِلَى الرَّ نَُسوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَى َجَهنََّم ِوْرًدا لال فً اآلٌة األخرى : } ٌَْوَم نَْحُشُر اْلُمت

[. وهم فً تلن الحال ُصمُّ وبكم وعمً ، منهم من ٌمشً على وجهه ، } 1٘،  1ٙ{ ]مرٌم : 
ا َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخبَْت ِزْدنَا ْم َسِعًٌرا { هُ َونَْحُشُرُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم ُعْمًٌا َوبُْكًما َوُصمًّ

 .(5)["52]اإلسراء : 

                                                                                                                                                                      

 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .11ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٕٗ/5البحر المحٌط:  (1)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
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حتى إذا وصلوا إلٌها [، أي:" 2ٔلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا َجاُءوَها فُتَِحْت أَْبَوابَُها{ ]الزّمر :  
 .(ٔ)"فتحت أبواب جهنم فجؤة لتستمبلهم

 .(ٕ)}أبوابها{: السبعة" لال الطبري:" 
أي : بمجرد وصولهم إلٌها فتحت لهم أبوابها سرٌعا ، لتعجل لهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)العموبة"
جواب }إذا{: }فتحت أبوابها{، ودل ذلن على أنه ال ٌفتح إال إذا جاءت  لال أبو حٌان:" 

كسابر أبواب السجون، فإنها ال تزال مؽلمة حتى ٌؤتً أصحاب الجرابم الذٌن ٌسجنون فٌها فٌفتح 
 .(ٗ)ثم ٌؽلك علٌهم"

ٌُْكْم آٌَاِت َربُِّكْم{ ]الزّمر :   لوله تعالى:}َولَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ٌَتْلُوَن َعلَ
ً وتوبٌخاً: ألم ٌؤتكم رسٌل من البشر [، أي:" 2ٔ ٌتلون علٌكم آٌات ولال لهم خزنة جهنم تمرٌعا

 .(٘)ربكم"
ولال لهم خزنتها، على سبٌل التمرٌع والتوبٌخ: }ألم ٌؤتكم رسل{ من  لال أبو حٌان:" 

جنسكم، تفهمون ما ٌنببونكم به، وسهل علٌكم مراجعتهم، }ٌتلون علٌكم آٌات ربكم{، أي: الكتب 
 .(ٙ)المنزلة للتبشٌر والنذارة"

الذٌن هم ؼبلظ األخبلق ، شداد الموى  -ثم ٌمول لهم خزنتها من الزبانٌة  لال ابن كثٌر:" 
: } أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم { أي : من جنسكم تتمكنون من  -على وجه التمرٌع والتوبٌخ والتنكٌل 

ٌُْكْم آٌَاِت َربُِّكْم { أي : ٌمٌمون علٌكم الح جج والبراهٌن على مخاطبتهم واألخذ عنهم ، } ٌَتْلُوَن َعلَ
 .(2)صحة ما دعوكم إلٌه"

}خزنتها{: لوامها، }آٌات ربكم{: كتاب هللا المنزل على رسله وحججه  لال الطبري:" 
 .(1)التً بعث بها رسله إلى أممهم"

رونكم أهوال هذا 2ٔلوله تعالى:}َوٌُْنِذُرونَُكْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا{ ]الزّمر :   [، أي:" وٌحذِّ
 .(5)الٌوم؟"

ٌمول: وٌنذرونكم ما تلمون فً ٌومكم هذا، ولد ٌحتمل أن ٌكون معناه:  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وٌنذرونكم مصٌركم إلى هذا الٌوم"

 .(ٔٔ)أي : وٌحذرونكم من شر هذا الٌوم؟" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)وهو ٌوم المٌامة، وما ٌلمى فٌه المسمى من العذاب" لال أبو حٌان:" 
[، أي:" لالوا 2ٔتعالى:}لَالُوا بَلَى َولَِكْن َحمَّْت َكِلَمةُ اْلعََذاِب َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]الزّمر : لوله  

ممرٌن بذنبهم: بلى لد جاءت رسل ربنا بالحك، وحذَّرونا هذا الٌوم، ولكن وجبت كلمة هللا أن 
 .(ٖٔ)عذابه ألهل الكفر به"

ٌن لخزنة جهنم: بلى لد أتتنا الرسل منا، ٌمول: لال الذٌن كفروا مجٌب لال الطبري:" 
 .(ٔ)فؤنذرتنا لماءنا هذا الٌوم، ولكن وجبت كلمة هللا أن عذابه ألهل الكفر به علٌنا بكفرنا به"

                                                           

 .1ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٕٗ/5البحر المحٌط:  (ٗ)
 .ٙٙٗ، والتفسٌر المٌسر: 1ٔ/ٖانظر: صفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٕٕٗ/5البحر المحٌط:  (ٙ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙٙٗ، والتفسٌر المٌسر: 1ٔ/ٖانظر: صفوة التفاسٌر:  (5)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/5البحر المحٌط:  (ٕٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
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فٌمول الكفار لهم : } بَلَى { أي : لد جاءونا وأنذرونا ، وألاموا علٌنا  لال ابن كثٌر:" 
الحجج والبراهٌن ، } َولَِكْن َحمَّْت َكِلَمةُ اْلعََذاِب َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ أي : ولكن كذبناهم وخالفناهم ، 

ما لال تعالى لما سبك إلٌنا من الَشْموة التً كنا نستحمها حٌث َعَدْلنا عن الحك إلى الباطل ، ك
ًَ فٌَِها فَْوٌج َسؤَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم ٌَؤْتُِكْم نَِذٌٌر لَالُوا بَلَى لَْد  مخبرا عنهم فً اآلٌة األخرى : } ُكلََّما أُْلِم

ٍء إِْن أَْنتُْم إاِل فًِ َضبلٍل َكبٌٍِر َولَا ًْ ُ ِمْن َش لُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو َجاَءنَا نَِذٌٌر فََكذَّْبنَا َولُْلنَا َما نزَل َّللاَّ
[ ، أي : رجعوا على أنفسهم بالمبلمة ٓٔ - 1نَْعِمُل َما ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَِّعٌِر { ]الملن : 

 .(ٕ)[ أي : بعدا لهم وخسارا"ٔٔوالندامة } فَاْعتََرفُوا بَِذْنبِِهْم فَُسْحمًا ألْصَحاِب السَِّعٌِر { ]الملن : 
: لد جاءتنا، وتلوا وأنذروا، وهذا اعتراؾ بمٌام الحجة علٌهم، ولكن أي لال أبو حٌان:" 

حمت كلمة العذاب أي لوله تعالى: }ألمؤلن جهنم{. }على الكافرٌن{: وضع الظاهر موضع 
 .(ٖ)المضمر، أي: علٌنا، صرحوا بالوصؾ الموجب لهم العماب"

 .(ٗ)بؤعمالهم"عن لتادة، لوله: "}ولكن حمت كلمة العذاب على الكافرٌن{،  
 

 المرآن
 [5ٕ({ ]الزّمر : 5ٕ}لٌَِل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّرٌَن )

 التفسٌر: 
لٌل للجاحدٌن أن هللا هو اإلله الحك إهانة لهم وإذالال: ادخلوا أبواب جهنم ماكثٌن فٌها أبًدا، فمَبُح 

 على اإلٌمان باهلل والعمل بشرعه.مصٌر المتعالٌن 
[، أي:" لٌل للجاحدٌن أن 2ٕلوله تعالى:}لٌَِل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]الزّمر :  

 .(٘)هللا هو اإلله الحك إهانة لهم وإذالال: ادخلوا أبواب جهنم ماكثٌن فٌها أبًدا"
حٌنبذ: }ادخلوا أبواب جهنم{ السبعة على  فتمول خزنة جهنم للذٌن كفروا لال الطبري:" 

 .(ٙ)لدر منازلكم فٌها ماكثٌن فٌها، ال ٌنملون عنها إلى ؼٌرها"
أي : كل من رآهم وعلم حالهم ٌشهد علٌهم بؤنهم مستحمون للعذاب ;  لال ابن كثٌر:" 

ولهذا لم ٌسند هذا المول إلى لابل معٌن، بل أطلمه لٌدل على أن الكون شاهد علٌهم بؤنهم 
مستحمون ما هم فٌه بما حكم العدل الخبٌر علٌهم به ; ولهذا لال جل وعبل } لٌَِل اْدُخلُوا أَْبَواَب 

 .(2)ِدٌَن فٌَِها { أي : ماكثٌن فٌها ال خروج لكم منها ، وال زوال لكم عنها"َجَهنََّم َخالِ 
[، أي:" فمَبُح مصٌر المتعالٌن على 2ٕلوله تعالى:}فَبِبَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّرٌَن{ ]الزّمر :  

 .(1)اإلٌمان باهلل والعمل بشرعه"
ٌمول: فببس مسكن المتكبرٌن على هللا فً الدنٌا، أن ٌوحدوه وٌفردوا له  لال الطبري:" 

 .(5)األلوهة، جهنم ٌوم المٌامة"
أي : فببس المصٌر وببس الممٌل لكم ، بسبب تكبركم فً الدنٌا ، وإبابكم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)عن اتباع الحك ، فهو الذي صٌركم إلى ما أنتم فٌه ، فببس الحال وببس المآل"
 

 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٔٔ-1ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٕٗ/5: البحر المحٌط (ٖ)
 .2ٖٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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َخَزنَتَُها  }َوِسٌَك الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َولَاَل لَُهمْ 
ٌُْكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدٌَن )  [5ٖ({ ]الزّمر : 5َٖساَلٌم َعلَ

 التفسٌر: 
وسٌك الذٌن اتموا ربهم بتوحٌده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات، حتى إذا جاإوها وُشفع لهم 
ب بهم المبلبكة الموكَّلون بالجنة، وٌَُحٌُّونهم بالبِشر والسرور;  بدخولها، فتحت أبوابها، فترّحِ

لكم، لطهارتهم من آثار المعاصً لابلٌن لهم: سبلم علٌكم، وسلمتم من كل آفة، طابت أحوا
 فادخلوا الجنة خالدٌن فٌها.

[، أي:" وسٌك الذٌن 2ٖلوله تعالى:}َوِسٌَك الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا{ ]الزّمر :  
 .(ٔ)اتموا ربهم بتوحٌده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات"

 .(ٕ)فهإالء وفد هللا" لال ابن زٌد:" 
ٌمول: " وحشر الذٌن اتموا ربهم بؤداء فرابضه، واجتناب معاصٌه فً  لال الطبري: 

الدنٌا، وأخلصوا له فٌها األلوهة، وأفردوا له العبادة، فلم ٌشركوا فً عبادتهم إٌاه شٌبا }إلى 
الجنة{ جماعات، فكان سوق هإالء إلى منازلهم من الجنة وفدا على نجابب من نجابب الجنة، 

 .(ٖ)ر دعا ووردا، كما لال هللا"وسوق اآلخرٌن إلى النا
وهذا إخبار عن حال السعداء المإمنٌن حٌن ٌسالون على النجابب وفدا  لال ابن كثٌر:" 

إلى الجنة } ُزَمًرا { أي : جماعة بعد جماعة : الممربون ، ثم األبرار ، ثم الذٌن ٌلونهم ، ثم 
اء والصدٌمون مع أشكالهم ، والشهداء الذٌن ٌلونهم كل طابفة مع من ٌناسبهم : األنبٌاء مع األنبٌ

مع أضرابهم ، والعلماء مع ألرانهم ، وكل صنؾ مع صنؾ ، كل زمرة تناسب بعضها 
 .(ٗ)بعضا"

عبّر عن اإلسراع بهم إلى الجنة مكرمٌن بالسوق، والمسوق دوابهم،  لال أبو حٌان:" 
 .(٘)ألنهم ال ٌذهبون إلٌها إال راكبٌن"

 لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ عبر عن الذهاب بالفرٌمٌن جمٌعا بلفظ السوق؟  
للت: المراد بسوق أهل النار: طردهم إلٌها بالهوان والعنؾ، كما ٌفعل باألسارى 
والخارجٌن على السلطان إذا سٌموا إلى حبس أو لتل. والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم، 

ن، وحثها إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان، كما ٌفعل بمن ألنه ال ٌذهب بهم إال راكبٌ
 .(ٙ)ٌشرؾ وٌكّرم من الوافدٌن على بعض الملون، فشتان ما بٌن السولٌن"

حتى إذا جاءوها ولد  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُهاَ{ ]الزّمر :  
 .(2)"فتحت أبوابُها

أي : وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على لنطرة  كثٌر:"لال ابن  
بُوا ونُمُّوا أذن لهم فً  بٌن الجنة والنار ، فالتص لهم مظالم كانت بٌنهم فً الدنٌا ، حتى إذا ُهذِّ
دخول الجنة ، ولد ورد فً حدٌث الصور أن المإمنٌن إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فٌمن 

ن لهم بالدخول ، فٌمصدون ، آدم ، ثم نوحا ، ثم إبراهٌم ، ثم موسى ، ثم عٌسى ، ثم دمحما ، ٌستؤذ
صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن ، كما فعلوا فً العرصات عند استشفاعهم إلى هللا ، عز 

 .(1)كلها"وجل ، أن ٌؤتً لفصل المضاء ، لٌظهر شرؾ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على سابر البشر فً المواطن 

                                                           

 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٕٗ/5البحر المحٌط:  (٘)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
 .1ٔ/ٖصفوة التفاسٌر:  (2)
 .5ٔٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
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أنا أكثر األنبٌاء تبعا ٌوم » عن أنس ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " 
 .(ٔ)«المٌامة، وأنا أول من ٌمرع باب الجنة

آتً باب الجنة ٌوم المٌامة فؤستفتح ، فٌمول الخازن : من أنت ؟ :»-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال رسول هللا 
 .(ٕ)«دمحم. لال : ٌمول : بن أُِمْرُت أال أفتح ألحد لبلنفؤلول : 
أول زمرة تلج  الجنة صورهم على صورة »عن أبً هرٌرة، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  

الممر لٌلة البدر ، ال ٌبصمون فٌها ، وال ٌمتخطون فٌها ، وال ٌتؽوطون فٌها. آنٌتهم وأمشاطهم 
رهم األلوة، ورشحهم المسن ، ولكل واحد منهم زوجتان ، ٌرى مخ الذهب والفضة ، ومجام

سالهما من وراء اللحم من الحسن. ال اختبلؾ بٌنهم وال تباؼض ، للوبهم على للب واحد 
 .(ٖ)«ٌسبحون هللا بكرة وعشٌا

جنة عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أول ُزْمَرة ٌدخلون ال 
ي فً السماء إضاءة ، ال  على صورة الممر لٌلة البدر ، والذٌن ٌلونهم على ضوء أشدُّ كوكب ُدّرِ
ٌبولون وال ٌتؽوطون وال ٌتْفلون وال ٌمتخطون ، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسن ، ومجامرهم 

ستون األلوة ، وأزواجهم الحور العٌن ، أخبللهم على خلك رجل واحد ، على صورة أبٌهم آدم ، 
 .(ٗ)ذراعا فً السماء"

عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌدخل الجنة من أمتً ُزْمَرة  
، هم سبعون ألفا ، تضًء وجوههم إضاءة الممر لٌلة البدر". فمام ُعكَّاشة بن ِمْحَصن فمال : ٌا 

: "اللهم اجعله منهم". ثم لام رجل من األنصار فمال رسول هللا ادع هللا ، أن ٌجعلنً منهم : فمال 
 .(٘): ٌا رسول هللا ، ادع هللا أن ٌجعلنً منهم. فمال ملسو هيلع هللا ىلص : "سبمن بها ُعكَّاشة"

أو :  -عن سهل بن سعد ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لٌدخلن الجنة من أمتً سبعون ألفا  
عضهم ببعض ، حتى ٌدخل أولهم وآخرهم الجنة ، وجوههم على صورة آخذٌ ب -سبعمابة ألؾ 

 .(ٙ)الممر لٌلة البدر"
عن أبً أمامة الباهلً، لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "وعدنً ربً ، عز وجل ، أن  

ٌدخل الجنة من أمتً سبعون ألفا ، مع كل ألؾ سبعون ألفا ، وال حساب علٌهم وال عذاب ، 
 .(2)ثبلث َحثٌََات من حثٌات ربً عز وجل"و

عن أبً هرٌرة،  لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أنفك زوجٌن من ماله فً سبٌل هللا ،  
دعً من أبواب الجنة ، وللجنة أبواب ، فمن كان من أهل الصبلة ُدِعً من باب الصبلة ، ومن 

ومن كان من أهل الجهاد دعً من باب الجهاد ، كان من أهل الصدلة دعً من باب الصدلة ، 
ومن كان من أهل الصٌام دعً من باب الرٌان" فمال أبو بكر ، رضً هللا تعالى عنه : ٌا رسول 
هللا ، ما على أحد من ضرورة ُدعً ، من أٌها دعً ، فهل ٌدعى منها كلها أحد ٌا رسول هللا ؟ 

 .(1)لال : "نعم ، وأرجو أن تكون منهم"

                                                           

 .11ٔ/ٔ:ص(5ٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .(52ٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٙٔ/ٕالمسند )(ٕ)
 .(1ٖٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٕٖ٘)( وصحٌح البخاري برلم ٖٙٔ/ٕالمسند )(ٖ)
( 2ٕٖٖصحٌح البخاري برلم )، وأخرجه الشٌخان من حدٌث جرٌر، انظر: (2ٓٗ/ٓٔمسند أبً ٌعلى )(ٗ)

 (1ٖٕٗوصحٌح مسلم برلم )
 .(ٕ٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٗ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(٘)
 .(5ٕٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٗ٘٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
( من طرٌك إسماعٌل بن عٌاش 2ٖٕٗ( ورواه الترمذي فً السنن برلم )2ٔٗ/ٔٔن ابً شٌبة )المصنؾ الب(2)

 .عٌاش به ، ولال : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب"
(، عن عتبة بن َعْبٍد السُّلمً : "ثم ٌشفع كل ألؾ فً سبعٌن 2ٕٔ،  ٕٙٔ/2ٔورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )

 ألفا".
 .(2ٕٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٙٙٙ) ( وصحح البخاري برلم1ٕٙ/ٕالمسند )(1)
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ل بن سعد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن فً الجنة ثمانٌة أبواب ، باب منها ٌسمى عن سه 
 .(ٔ)الرٌان ، ال ٌدخله إال الصابمون"

عن عمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما منكم من أحد  
ول : أشهد أن ال إله إال هللا ، وأن دمحما عبده ورسوله ، ثم ٌم -أو : فٌسبػ الوضوء  -ٌتوضؤ فٌبلػ 

 .(ٕ)إال فتحت له أبواب الجنة الثمانٌة ، ٌدخل من أٌها شاء"
 .(ٖ)عن معاذ ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "مفتاح الجنة : ال إله إال هللا" 

[، 2ٖا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها{ ]الزمر : }َحتَّى إِذَ  فً جواب }إذا{ فً لوله تعالى:و
 :(ٗ)ثبلثة وجوه

 . (٘)لوله: }وفتحت{ والواو زابدة. وهو رأي الكوفٌٌن واألخفش -أحدها
لال السمٌن:" وإنما جًء هنا بالواو دون التً لبلها; ألن أبواب السجون مؽلمة إلى أن 

فناسب ذلن عدم الواو فٌها، بخبلؾ أبواب ٌجٌبها صاحب الجرٌمة فتفتح له ثم تؽلك علٌه 
 .(ٙ)السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن ٌدخلها"

 أن الجواب لوله: }ولال لهم خزنتها{، على زٌادة الواو أٌضا. -الثانً
 أن الجواب محذوؾ.  -الثالث

لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب لول من لال: الجواب  
 .(2)مترون"
لال الزمخشري:" وإنما حذؾ، ألنه صفة ثواب أهل الجنة، فدل بحذفه على أنه شًء ال  

 .(1)ٌحٌط به الوصؾ، وحك مولعه ما بعد خالدٌن"
لال السمٌن:" ٌعنً ألنه ٌجًء بعد متعلمات الشرط وما عطؾ علٌه، والتمدٌر: اطمؤنوا. 

فً محل « فتحت»من لوله: و وعلى هذٌن الوجهٌن فتكون الجملة « . سعدوا»ولدره المبرد: 
 .(5)نصب على الحال"

 .(ٓٔ)وإذا وافوا الجنة تكون األبواب مفتّحة لببل ٌصٌبهم نصب االنتظار" لال المشٌري:" 
ٌُْكْم{ ]الزّمر :   ولال لهم حراس الجنة:  [، أي:"2ٖلوله تعالى:}َولَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسبَلٌم َعلَ

 .(ٔٔ)"سبلٌم علٌكم أٌها المتمون األبرار
 .(ٕٔ)"طهرتم من دنس المعاصً والذنوب [، أي:"2ٖلوله تعالى:}ِطْبتُْم{ ]الزّمر :  
 .(ٖٔ)عن مجاهد :"}طبتم{، لال: كنتم طٌبٌن فً طاعة هللا" 

 .(ٗٔ)لال الزمخشري:" }ِطْبتُْم{ من دنس المعاصً، وطهرتم من خبث الخطاٌا"

                                                           

 .(ٕ٘ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )15ٙٔصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .(ٖٕٗصحٌح مسلم برلم )(ٕ)
( من طرٌك ٕٕٗ/٘رواه أحمد فً مسنده )، ؤٕٕ/2رواه الحسن بن عرفة كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)

 .معاذإسماعٌل بن عٌاش به ، وشهر بن حوشب فٌه كبلم ولم ٌسمع من 
 .ٕٕٗ/5، والبحر المحٌط: 2ٗٗ/5، والدر المصون: ٖٔٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٗٗ/5انظر: الدر المصون:  (٘)
 .52ٕ/1محاسن التؤوٌل:  (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (2)
 ولٌل: حتى إذا جاإها، جاإها وفتحت أبوابها، أى: مع فتح أبوابها". . ولال:"2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (1)
 .52ٕ/1محاسن التؤوٌل:  (5)
 .5ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٓٔ)
 .1ٕ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٔٔ)
 .]بتصرؾ[1ٕ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗٔ)
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أي : طابت أعمالكم وألوالكم ، وطاب سعٌكم فطاب جزاإكم ، كما أمر  لال ابن كثٌر:" 
إن الجنة ال ٌدخلها إال نفس »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌنادى بٌن المسلمٌن فً بعض الؽزوات : 

 .(ٕ)"(ٔ)«وفً رواٌة : "مإمنة«. مسلمة
 .(ٖ)}ِطْبتُْم{، أي: أنهم ٌسالون إلى الجنة بلطؾ دون عنؾ" لال المشٌري:" 
 .(ٗ)فادخلوا الجنة خالدٌن فٌها" [، أي:"2ٖلوله تعالى:}فَاْدُخلُوَها َخاِلِدٌَن{ ]الزّمر :  
 .(٘)أي : ماكثٌن فٌها أبدا ، ال ٌبؽون عنها حوال " لال ابن كثٌر:" 

والطهارة، فما هً إال دار  لال الزمخشري:" جعل دخول الجنة مسببا عن الطٌب
الطٌبٌن ومثوى الطاهرٌن، ألنها دار طهرها هللا من كل دنس، وطٌبها من كل لذر، فبل ٌدخلها 
إال مناسب لها موصوؾ بصفتها، فما أبعد أحوالنا من تلن المناسبة، وما أضعؾ سعٌنا فً 

نفسنا من درن الذنوب، اكتساب تلن الصفة، إال أن ٌهب لنا الوهاب الكرٌم توبة نصوحا، تنمى أ
 .(ٙ)وتمٌط وضر هذه الملوب"

:"حتى إذا انتهوا إلى بابها، إذا هم بشجرة ٌخرج -رضً هللا عنه-لال علً بن ابً طالب 
من أصلها عٌنان، فعمدوا إلى إحداهما، فشربوا منها كؤنما أمروا بها، فخرج ما فً بطونهم من 

ضبوا منها كؤنما أمروا به، فجرت علٌهم نضرة لذر أو أذى أو لذى، ثم عمدوا إلى األخرى، فتو
النعٌم، فلن تشعث رءوسهم بعدها أبدا ولن تبلى ثٌابهم بعدها، ثم دخلوا الجنة، فتلمتهم الولدان 
كؤنهم اللإلإ المكنون، فٌمولون: أبشر، أعد هللا لن كذا، وأعد لن كذا وكذا، ثم ٌنظر إلى تؤسٌس 

واألخضر، ٌتؤلأل كؤنه البرق، فلوال أن هللا لضى أن ال بنٌانه جندل اللإلإ األحمر واألصفر 
ٌذهب بصره لذهب، ثم ٌؤتً بعضهم إلى بعض أزواجه، فٌمول: أبشري لد لدم فبلن بن فبلن، 
فٌسمٌه باسمه واسم أبٌه، فتمول: أنت رأٌته، أنت رأٌته! فٌستخفها الفرح حتى تموم، فتجلس على 

وٌمرأ هذه اآلٌة: }الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا أسكفة بابها، فٌدخل فٌتكا على سرٌره، 
  .(2)لنهتدي لوال أن هدانا هللا{ ... اآلٌة"

 
 المرآن

ٌُْث نََشاُء فَ  أُ ِمَن اْلَجنَِّة َح ِ الَِّذي َصَدلَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اِْلَْرَض نَتَبَوَّ نِْعَم أَْجُر }َولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 [5ٗ({ ]الزّمر : 5ٗ)اْلعَاِمِلٌَن 
 التفسٌر: 

ولال المإمنون: الحمد هلل الذي صَدلنا وعده الذي وعَدنا إٌاه على ألسنة رسله، وأورثَنا أرض 
 الجنة نَْنِزل منها فً أّيِ مكان شبنا، فنِعم ثواب المحسنٌن الذٌن اجتهدوا فً طاعة ربهم.

ِ الَِّذي َصدَ   [، أي:" ولال المإمنون: 2ٗلَنَا َوْعَدهُ{ ]الزّمر : لوله تعالى:}َولَالُوا اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(1)الحمد هلل الذي صَدلنا وعده الذي وعَدنا إٌاه على ألسنة رسله"

ٌمول ولال الذٌن سٌموا زمرا ودخلوها: الشكر خالص هلل الذي صدلنا  لال الطبري:" 
 .(5)وعده، الذي كان وعدناه فً الدنٌا على طاعته، فحممه بإنجازه لنا الٌوم"

أي : ٌمول المإمنون إذا عاٌنوا فً الجنة ذلن الثواب الوافر ، والعطاء  لال ابن كثٌر:" 
ِ الَِّذي َصَدلَنَا َوْعَدهُ { أي : العظٌم ، والنعٌم الممٌم ، والملن الكبٌ ر ، ٌمولون عند ذلن : } اْلَحْمُد َّلِلَّ

                                                           

 .( من حدٌث أبً هرٌرةٖٕٗ/٘رواه النسابً فً السنن )(ٔ)
 .ٕٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖ)
 .]بتصرؾ[1ٕ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
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الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام ، كما دعوا فً الدنٌا : } َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى 
ِ 5ٗٔآل عمران : ُرُسِلَن َوال تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنََّن ال تُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد { ] [ ، } َولَالُوا اْلَحْمُد َّلِلَّ

ُ لَمَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّكِ { ] [ ٖٗاألعراؾ : الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا َّللاَّ
ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ  َربَّنَا لَؽَفُوٌر َشُكوٌر الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمْن  ، } َولَالُوا اْلَحْمُد َّلِلَّ

 .(ٔ)["ٖٗ،  ٖ٘فَْضِلِه ال ٌََمسُّنَا فٌَِها نََصٌب َوال ٌََمسُّنَا فٌَِها لُؽُوٌب { ]فاطر : 
 .(ٕ)[، أي:" وأورثَنا أرض الجنة"2ٗلوله تعالى:}َوأَْوَرثَنَا اأْلَْرَض{ ]الزّمر :  
ٌمول: وجعل أرض الجنة التً كانت ألهل النار لو كانوا أطاعوا هللا فً  الطبري:"لال  

 .(ٖ)الدنٌا، فدخلوها، مٌراثا لنا عنهم"
ْكِر أَنَّ األْرَض  لال ابن كثٌر:"  بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ وهذه اآلٌة كموله : } َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ

اِلُحوَن { ]األنبٌاء :   .(ٗ)["ٌَِ٘ٓٔرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
. وروي عن السدي وابن (٘)عن لتادة، لوله: "}وأورثنا األرض{، لال: أرض الجنة"

 .(ٙ)زٌد مثله
 .(2)ألوام آخرون"« الؽرؾ»هإالء لوم مخصوصون، والذٌن هم لوم  لال المشٌري:" 
ٌُْث نََشاُء{ ]الزّمر :   أُ ِمَن اْلَجنَِّة َح [، أي:"  نَْنِزل من الجنة فً أّيِ 2ٗلوله تعالى:}نَتَبَوَّ

 .(1)مكان شبنا"
 .(5)ٌمول: نتخذ من الجنة بٌتا، ونسكن منها حٌث نحب ونشتهً" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ) أي : أٌن  شبنا حللنا" كثٌر:" لال ابن 
 .(ٔٔ)ننزل منها حٌث نشاء" لال السدي:" 

لال الزمخشري:" أطلك تصرفهم فٌها كما ٌشاإن، تشبٌها بحال الوارث وتصرفه فٌما 
 .(ٕٔ)ٌرثه واتساعه فٌه، وذهابه فً إنفاله طوال وعرضا"

ٌُْث نَشاُء{، وهل ٌتبوأ أحدهم مكان ؼٌره؟ لال الزمخشري:"  فإن للت: ما معنى لوله: }َح
للت: ٌكون لكل واحد منهم جنة ال توصؾ سعة وزٌادة على الحاجة، فٌتبوأ من جنته 

 .(ٖٔ)حٌث ٌشاء وال ٌحتاج إلى جنة ؼٌره"
محسنٌن الذٌن [، أي:" فنِعم ثواب ال2ٗلوله تعالى:}فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلٌَن{ ]الزّمر :  

 .(ٗٔ)اجتهدوا فً طاعة ربهم"
ٌمول: فنعم ثواب المطٌعٌن هلل، العاملٌن له فً الدنٌا الجنة لمن أعطاه هللا  لال الطبري:" 

 .(٘ٔ)إٌاها فً اآلخرة"
 .(ٙٔ)فنعم األجر أجرنا على عملنا" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٖٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٙ)
 .5ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (2)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .ٖٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙٔ)
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الجنة ، فإذا فٌها جنابذ اللإلإ ، وإذا عن أنس فً لصة المعراج لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "أدخلت  
 .(ٔ)ترابها المسن"

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سؤل ابن صابد عن تربة الجنة ؟ فمال : -رضً هللا عنه-عن أبً سعٌد  
 .(ٕ)«"صدق»"َدْرَمكة بٌضاُء ِمْسن خالص : فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

ل : سمعت أبا معاذ البصري ٌمول : "إن علٌا ، رضً مسلمة  بن جعفر البجلً لاعن  
هللا عنه ، كان ذات ٌوم عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "والذي نفسً ، بٌده إنهم إذا خرجوا 

هم نور بنوق لها أجنحة ، وعلٌها رحال الذهب ، شران نعال -أو : ٌُْإتون  -من لبورهم ٌُْستَمبلون 
ٌتؤلأل كل خطوة منها مد البصر ، فٌنتهون إلى شجرة ٌنبع من أصلها عٌنان ، فٌشربون من 
إحداهما فٌُْؽَسل ما فً بطونهم من دنس ، وٌؽتسلون من األخرى ، فبل تشعث أبشارهم وال 

 باب الجنة ، فإذا -أو : فٌؤتون  -أشعارهم بعدها أبدا ، وتجري علٌهم نضرة النعٌم ، فٌنتهون 
حلمة من ٌالوتة حمراء على صفابح الذهب ، فٌضربون بالحلمة على الصفٌحة، فٌسمع لها طنٌن 

لال  -ٌا علً ، فٌبلػ كل حوراء أن زوجها لد ألبل ، فتبعث لٌَّمها فٌفتح له ، فإذا رآه َخّر له 
ْلُت بؤمر -مسلمة : أراه لال : ساجًدا   ن. فٌتبعه وٌمفو فٌمول : ارفع رأسن ، فإنما أنا لٌَمن ، ُوّكِ

أثره ، فتستخؾ الحوراء العجلة ، فتخرج من خٌام الدر والٌالوت حتى تعتنمه ، ثم تمول : أنت 
حبً ، وأنا حبن ، وأنا الخالدة التً ال أموت ، وأنا الناعمة التً ال أبؤس ، وأنا الراضٌة التً ال 

مفه مابة ألؾ ذراع ، بناإه على أسخط ، وأنا الممٌمة التً ال أظعن". فٌدخل بٌتًا من أّسه إلى س
جندل اللإلإ ، طرابك أصفر وأخضر وأحمر ، لٌس فٌها طرٌمة تشاكل صاحبتها ، فً البٌت 
سبعون سرٌرا ، على كل سرٌر سبعون َحْشٌَة ، على كل حشٌة سبعون زوجة ، على كل زوجة 

لة من لٌالٌكم هذه. سبعون حلة ، ٌرى ُمّخ سالها من باطن الُحلَل ، ٌمضً جماعها فً ممدار لٌ
وأنهار من لبن  -لال : صاؾ ، ال كدر فٌه  -األنهار من تحتهم تَّطرد ، أنهار من ماء ؼٌر آسن 

لال : لم  -وأنهار من خمر لذة للشاربٌن  -لال : لم ٌخرج من ضروع الماشٌة  -لم ٌتؽٌر طعمه 
بطون النحل. ٌستجنً لال : لم ٌخرج من  -وأنهار من عسل مصفى  -تعصرها الرجال بؤلدامهم 

ٌِْهْم ِظبللَُها َوذُلِّلَْت  -الثمار ، فإن شاء لابما ، وإن شاء لاعدا ، وإن شاء متكبا  ثم تبل } َوَدانٌَِةً َعلَ
لال : وربما لال : أخضر.  -فٌشتهً الطعام فٌؤتٌه طٌر أبٌض  -[ ٗٔلُُطوفَُها تَْذِلٌبل { ]اإلنسان : 

من جنوبها ، أي األلوان شاء ، ثم ٌطٌر فٌذهب ، فٌدخل الملن فترفع أجنحتها ، فٌؤكل  -لال : 
فٌمول : سبلم علٌكم ، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء 

 .(ٖ)ولعت ألهل األرض ، ألضاءت الشمس معها سواًدا فً نور"
 المرآن

ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد }َوتََرى اْلَماَلئَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل  ًَ بَ اْلعَْرِش ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َولُِض
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [5٘({ ]الزّمر : 5ّ٘لِِلَّ

 التفسٌر: 
المبلبكة محٌطٌن بعرش الرحمن، ٌنزهون ربهم عن كل ما ال ٌلٌك به،  -أٌها النبً-وترى 

الخبلبك بالحك والعدل، فؤسكن أهل اإلٌمان الجنة، وأهل الكفر  ولضى هللا سبحانه وتعالى بٌن
النار، ولٌل: الحمد هلل رب العالمٌن على ما لضى به بٌن أهل الجنة وأهل النار، َحْمَد فضل 

 وإحسان، وَحْمَد عدل وحكمة.
أٌها -أي:" وترى [، 2٘لوله تعالى:}َوتََرى اْلَمبَلبَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش{ ]الزّمر :  

 .(ٗ)المبلبكة محٌطٌن بعرش الرحمن" -النبً

                                                           

 . فانظر: الحدٌث بطوله هنان.1ٗٔ/ٔ(:صٖٙٔأخرجه مسلم) (ٔ)
 .(5ٕ1ٕ( وصحٌح مسلم برلم )12ٗالمنتخب برلم )(ٕ)
هذا حدٌث ؼرٌب ، وكؤنه  ، ولال ابن كثٌر:"ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/2رواه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)

 .مرسل ، وهللا أعلم"
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
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وترى ٌا دمحم المبلبكة محدلٌن من حول عرش الرحمن، وٌعنً  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)بالعرش: السرٌر"

 .(ٕ)ٌعنى: تحت العرش" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أطافوا به بحفافٌه" لال ابو عبٌدة:" 
أي: مطٌفٌن بحفافٌه، أي: بجانبٌه ومنه حؾ به الناس، أي: صاروا  لال السجستانً:" 

 .(ٗ)فً جوانبه"
 .(٘)أي: محدلٌن" ولال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٙ)محٌطٌن محدلٌن به" لال الواحدي:" 
 .(2)"–وهللا أعلم  -}من{ أدخلت ها هنا توكٌدا  لال األخفش:" 
 .(1)العرش{: محدلٌن"عن لتادة، لوله: "}وترى المبلبكة حافٌن من حول  
 .(5)محدلٌن حول العرش، لال: العرش: السرٌر" لال السدي:" 
[، أي:" ٌنزهون ربهم عن كل ما ال ٌلٌك 2٘لوله تعالى:}ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم{ ]الزّمر :  

 .(ٓٔ)به"
 .(ٔٔ)ٌمولون: سبحان هللا والحمد هلل، متلذذٌن ال متعبدٌن" لال الزمخشري:"

 .(ٕٔ)ٌعنً: ٌذكرونه بؤمر ربهم" مماتل:"لال  
 .(ٖٔ)ٌحمدون هللا حٌث أدخل الموحدٌن الجنة" لال الواحدي:" 
ٌمول: ٌصلون حول عرش هللا شكرا له، والعرب تدخل الباء أحٌانا فً  لال الطبري:" 

التسبٌح، وتحذفها أحٌانا، فتمول: سبح بحمد هللا، وسبح حمد هللا، كما لال جل ثناإه: }َسبِّحِ اْسَم 
، 2ٗعة : [ ، ولال فً موضع آخر: }فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّن اْلعَِظٌِم{ ]الوالَٔربَِّن اأْلَْعلَى{ ]األعلى : 

 .(ٗٔ)[ "ٕ٘/ الحالة: 5ٙ
لما ذكر تعالى حكمه فً أهل الجنة والنار ، وأنه نزل ُكبل فً المحل  لال ابن كثٌر:" 

أخبر عن مبلبكته أنهم محدلون من  -الذي ٌلٌك به وٌصلح له وهو العادل فً ذلن الذي ال ٌجور 
سونه وٌنزهونه عن حول عرشه المجٌد ، ٌسبحون بحمد ربهم ، وٌمجدونه وٌعظمونه وٌمد

 .(٘ٔ)النمابص والجور ، ولد فصل المضٌة ، ولضى األمر ، وحكم بالعدل"
{ ]الزّمر :   ٌْنَُهْم بِاْلَحّكِ ًَ بَ [، أي:" ولضى هللا سبحانه وتعالى بٌن 2٘لوله تعالى:}َولُِض

 .(ٙٔ)الخبلبك بالحك والعدل"

                                                           

 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .15ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .5ٙٔؼرٌب المرآن:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (٘)
 .5٘٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٙ)
 .52ٗ/ٕمعانً المرآن:  (2)
 .ٖٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٖٗ/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .15ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .5٘٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙٔ)
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ٌمول: ولضى هللا بٌن النبٌٌن الذٌن جًء بهم، والشهداء وأممها بالعدل،  لال الطبري:" 
فؤسكن أهل اإلٌمان باهلل، وبما جاءت به رسله الجنة. وأهل الكفر به، ومما جاءت به رسله 

 .(ٔ)النار"
{ " لال ابن كثٌر:"  ٌْنَُهْم { أي : بٌن الخبلبك }بِاْلَحّكِ ًَ بَ  .(ٕ)} َولُِض
ولضى بٌن أهل الجنة وأهل النار بالحّك، لهإالء دركات وألولبن  لال المشٌري:" 
 .(ٖ)درجات"
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الزّمر :   [، أي:" ولٌل: الحمد هلل رب 2٘لوله تعالى:}َولٌَِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

العالمٌن على ما لضى به بٌن أهل الجنة وأهل النار، َحْمَد فضل وإحسان، وَحْمَد عدل 
 .(ٗ)وحكمة"
ٌمول: وختمت خاتمة المضاء بٌنهم بالشكر للذي ابتدأ خلمهم الذي له  لال الطبري:" 

األلوهٌة، وملن جمٌع ما فً السموات واألرض من الخلك من ملن وجن وإنس، وؼٌر ذلن من 
 .(٘)أصناؾ الخلك"

أي: ٌمول المإمنون: الحمد هلل الذي أثابنا فله الحمد على ما أثابنا من نعمه  لال النحاس:" 
 .(ٙ)وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا"

 .(2)لاله المإمنون; حمدوا هللا على ما أعطاهم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
أهل الجنة ٌمولون ذلن شكرا هلل على إنجاز وعده حٌن تم وعد هللا  لال الواحدي:" 

 .(1)لهم"
هلل رب العالمٌن ، بالحمد  -ناطمه وبهٌمه  -أي : ونطك الكون أجمعه  لال ابن كثٌر:" 

فً حكمه وعدله ; ولهذا لم ٌسند المول إلى لابل بل أطلمه ، فدل على أن جمٌع المخلولات 
 .(5)َشِهَدت له بالحمد"

 .(ٓٔ)افتتح الخلك بالحمد، وختم بالحمد" لال مماتل:" 
أول الخلك بالحمد هلل، فمال: الحمد هلل الذي خلك السموات واألرض، لال لتادة: "فتح  

 .(ٔٔ)وختم بالحمد، فمال: }ولضً بٌنهم بالحك ولٌل الحمد هلل رب العالمٌن{"
ِ{ من المابل ذلن؟  لال الزمخشري: فإن للت:   لوله }َولٌَِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

كؤنه لٌل: ولضى بٌنهم بالحك، للت: الممضى بٌنهم إما جمٌع العباد وإما المبلبكة، 
 .(ٕٔ)ولالوا الحمد هلل على لضابه بٌننا بالحك، وإنزال كل منا منزلته التً هً حمه"

 [:2٘-1ٙفوابد اآلٌات: ]
 بٌان إهانة أهل النار بسولهم على أرجلهم بعنؾ وتؤنٌبهم وتوبٌخهم. -ٔ
 به، المتمٌن له.التندٌد باالستكبار عن عبادة هللا تعالى، وعباده المإمنٌن  -ٕ
بٌان إكرام هللا تعالى ألولٌابه إذ ٌحملون على نجابب رحالها من ذهب إلى الجنة، وٌلمون  -ٖ

 فٌها تحٌة وسبلماً. تحٌة احترام وإكرام، وسبلم أمان من كل مكروه.

                                                           

 .ٖٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٖٕ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٖ)
 .ٙٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٔ/ٗإعراب المرآن:  (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (2)
 .5٘٘/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (1)
 .ٕٙٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .15ٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٗالكشاؾ:  (ٕٔ)
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بٌان نهاٌة المولؾ باستمرار أهل النار من الكفار والفجار فً النار، واستمرار أهل الجنة من  -ٗ
 لمإمنٌن األتمٌاء األبرار فً الجنة دار األبرار.ا

ختم كل عمل بالحمد هلل فمد ابتدأ هللا الخالك بالحمد فمال الحمد هلل الذي خلك السموات  -٘
 واألرض، وختم بالحمد، ولٌل الحمد هلل رب العالمٌن.

 «(، والحمد هلل وحدهالزّمرآخر تفسٌر سورة )»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 «ؼافر»سورة  تفسٌر
بحسب ترتٌب المصحؾ العثمانً، وهً « األربعون»هً السورة «: ؼافر»سورة 

، «سورة فصلت»، ولبل «سورة الزّمر»بحسب ترتٌب النزول، نزلت بعد « الستون»السورة 
 .(ٔ)نزوالً « آل حم»وهً أول سور 

فى البصرة.  وعدد آٌاتها خمس وثمانون فى عد الكوفة والشام، وأربع فى الحجاز، واثنتان
 . (ٕ)وكلماتها ألؾ ومابة وتسع وتسعون. وحروفها أربعة آالؾ وتسعمابة وستون

[، }التَّبَلِق{ 1ٔ[، }َكاِظِمٌَن { ]ؼافر : ٔ({ ]ؼافر : ٔواآلٌات المختلؾ فٌها تسع: }حم )
[، 2ٕ]ؼافر : [ ، }فًِ اْلَحِمٌم{ ٖ٘}إِْسَرابٌَِل { ]ؼافر :  [،ٙٔ[، }بَاِرُزوَن { ]ؼافر : ٘ٔ]ؼافر : 

[. ومجموع 2ٖ[، }ُكْنتُْم تُْشِرُكون{ ]ؼافر : 2ٔ[، }ٌُْسَحبُوَن{ ]ؼافر : 1٘}َواْلبَِصٌُر { ]ؼافر : 
 .(ٖ) «من علك وتر»فواصل آٌاتها: 

 :أسماء السورة 
 :أسماإها التولٌفٌة:  -أوال 
 :سورة ؼافر»اإلسم االول:» 

[ فً أولها. وبهذا ٖالذَّْنب{ ]ؼافر : }َؼافِِر  لذكر وصفه تعالى:{،«سورة ؼافر»وتسمى 
  .االسم اشتهرت فً مصاحؾ المؽرب

 :ًسورة المإمن» اإلسم الثان:»  
، (ٗ)اآلتً الترمذي كما فً حدٌث« حم المإمن»وردت تسمٌة هذه السورة فً السنة 

 (٘)«صحٌحه»فً:  البخاري وبذلن اشتهرت فً مصاحؾ المشرق، وبهذا االسم ترجمها
فرعون، ولم تذكر  . ووجه التسمٌة أنها ذُكرت فٌها لصة : مإمن آل(ٙ)«سننه»فً: والترمذي

 .فً سورة أخرى بوجه صرٌح
 اسماإها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا:

  :سورة الطول»اإلسم االول:» 
[، ولد تنوسً ٖلموله تعالى فً أولها: }ِذي الطَّْوِل{ ]ؼافر : « الطَّْول»وتسمى أٌضاً سورة 

  .هذا االسم
  سورة حم اِلولى»الثانً: اإلسم:» 

أولى ذوات ، وعلّل تسمٌتها بهذا االسم لكونها "(2)سّماها بها الفٌروزآبادي فً كتابه البصابر
 ، دون استناد إلى حدٌث فً كبلمه.(1)«"حم»

على االشتران فً االسم لما بٌنهن « حم:»لال تاج المرآء:" وسمٌت هذه السوَر السبع  
به، وهو أن كل واحدة استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب، مع تمارب من التشاكل الذي اختصت 

 .(5)الممادٌر فً الطول والمصر وتشاكل الكبلم فً النظام"
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 اختلؾ أهل العلم فً مكان نزول السورة على الوال:

                                                           

 .2ٙ/ٕٗانظر: التحرٌر والتنوٌر:  (ٔ)
 .5ٓٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٖ)
 سٌؤتً فً فضابل السورة. (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٙانظر: صحٌح البخاري: (٘)
 .ٕٕ٘/٘انظر: سنن لترمذي:  (ٙ)
 .5ٓٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(2)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (1)
 .2ٖٓٔ/ٕؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:  (5)
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، (ٗ)الحسن، و(ٖ)، وسمرة بن جندب(ٕ)، ومسروق(ٔ)أحدها: أنها نزلت بمكة. لاله ابن عباس
 .(2)، وجابر(ٙ)، وعكرمة(٘)وعطاء

 .(1)أنزلت الحوامٌم السبع بمكة" لال ابن عباس:" 
 .(5)أخبرنً مسروق أن آل حم، إنما نزلت بمكة" لال الشعبً:" 
 .(ٓٔ)نزلت الحوامٌم جمٌعا بمكة" لال سمرة بن جندب:" 

، ألن الصلوات نزلت ... اآلٌة[٘٘]ؼافر : }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّن{ الثانً: أنها مكٌة، إال لوله: 
 .(ٔٔ)لاله الحسن بالمدٌنة.
ٌِْر ُسْلطاٍن أَتاُهْم إِْن فًِ ُصُدوِرِهْم أنها مكٌة، إال لوله: الثالث:  ِ بِؽَ }إِنَّ الَِّذٌَن ٌُجاِدلُوَن فًِ آٌاِت َّللاَّ

 .(ٕٔ). وهذا لول أبً العالبة[ٙ٘إِالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِباِلِؽٌه{]ؼافر: 
عن أبً العالٌة، لال: "إن الٌهود أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: إن الدجال ٌكون منا فً آخر  

الزمان، وٌكون من أمره فعظموا امره، ولالوا: ٌصنع كذا ... فؤنزل هللا: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌُجاِدلُوَن فًِ 
ٌِْر ُسْلطاٍن أَتاُهْم إِْن فًِ ُصُدو ِ بِؽَ ِرِهْم إِالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِباِلِؽٌه{، لال: ال ٌبلػ الذي ٌمول آٌاِت َّللاَّ

أن ٌتعوذ من فتنة الدجال لخلك السماوات واألرض أكبر من خلك  -ملسو هيلع هللا ىلص -فاستعذ باهلل فؤمر نبٌه
 .(ٖٔ)الناس الدجال"

}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَُجاِدلُوَن فًِ آٌَاِت ال{ ]ؼافر :  إال آٌتٌن منها نزلتا بالمدٌنة وهما:الرابع: أنها مكٌة 
 .(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)-أٌضا-لاله ابن عباس[ والتً بعدها. ٙ٘

 .(ٙٔ)السورة مكٌة باالتفاق" لال الفٌروزآبادي:" 
هذه السورة مكٌة بإجماع، ولد روي فً بعض آٌاتها أنها مدنٌة، وهذا  لال ابن عطٌة:" 

 .(2ٔ)ضعٌؾ، واألول أصح"
هً مكٌة باالتفاق وعن الحسن استثناء لوله تعالى: }َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن ابن عاشور:" لال 

ْبَكار{ ]ؼافر :  ِ َواإْلِ ًّ [، ألنه كان ٌرى أنها نزلت فً فرض الصلوات الخمس وأولاتها، ٘٘بِاْلعَِش
ة وٌرى أن فرض صلوات خمس وأولاتها ما ولع إال فً المدٌنة وإنما كان المفروض بمك

ركعتٌن كل ٌوم من ؼٌر تولٌت، وهو من بناء ضعٌؾ على ضعٌؾ فإن الجمهور على أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة فً أولاتها على أنه ال ٌتعٌن أن ٌكون المراد بالتسبٌح فً تلن 

 .(1ٔ)"اآلٌة الصلوات بل ٌحمل على ظاهر لفظه من كل لول ٌنزه به هللا تعالى
روي عن أبً العالٌة أن لوله تعالى: } إِنَّ الَِّذٌَن ٌُجاِدلُوَن  ولال ابن عاشور:" وأشذ منه ما

ٌِْر ُسْلطاٍن أَتاُهْم إِْن فًِ ُصُدوِرِهْم إِالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِباِلِؽٌه{]ؼافر:  ِ بِؽَ [، نزلت فً ٙ٘فًِ آٌاِت َّللاَّ
                                                           

 .والنحاس والبٌهمً فً الدالبلوابن مردوٌه إلى ابن الضرٌس ، وعزاه 1ٕٙ/2انظر: الدر المنثور:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٕانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ابن مردوٌه والدٌلمً، وعزاه إلى 1ٕٙ/2انظر: الدر المنثور:  (ٖ)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٔٗٔ/٘النكت والعٌون: انظر:  (2)
 .ابن الضرٌس والنحاس والبٌهمً فً الدالبل، وعزاه 1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
 .ٖٓٔ/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .ابن مردوٌه والدٌلمً، وعزاه إلى 1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٔٔ)
 .1ٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٗٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٗٔ)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .5ٓٗ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز: (ٙٔ)
 .٘ٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (2ٔ)
 .2٘/ٕٗالمحرر الوجٌز:  (1ٔ)



ٖٕٓ 
 

نه منهم. ولد جاء فً أول السورة ٌهود من المدٌنة جادلوا النبًء ملسو هيلع هللا ىلص فً أمر الدجال وزعموا أ
ِ إاِلَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]ؼافر :   .(ٔ)"[. والمراد بهم: المشركونٗ}َما ٌَُجاِدُل فًِ آٌَاِت َّللاَّ

 الزّمر» مع سورة « ؼافر»مناسبة سورة:» 
 لما لبلها:« سورة ؼافر»من وجه اتصال 

المإمن، وذكر هنا أنه ؼافر الذنب، إنه ذكر فً سابمتها ما ٌبول إلٌه حال الكافر وحال  -ٔ
 لٌكون ذلن استدعاء للكافر إلى اإلٌمان واإللبلع عن الكفر.

إنه ذكر فً كل منهما أحوال ٌوم المٌامة، وأحوال الكفار فٌه وهم فً المحشر وهم فً  -ٕ
 .(ٕ)النار

 أؼراض السورة ومماصدها 
اإلٌمان والكفر، ولضٌة إن ممصود السورة إجماالً معالجة لضٌة الحك والباطل، ولضٌة 

الدعوة والتكذٌب، وأخٌراً لضٌة العلو فً األرض والتجبر بؽٌر الحك، وبؤس هللا الذي ٌؤخذ 
العالٌن المتجبرٌن. وفً أثناء هذه المضٌة تلم السورة بمولؾ المإمنٌن المهتدٌن الطابعٌن، 

ا ٌنتظرهم فً اآلخرة من ونصر هللا إٌاهم، واستؽفار المبلبكة لهم، واستجابة هللا لدعابهم، وم
 .نعٌم ممٌم

 :وتفصٌل هذه المماصد التً اشتملت علٌها هذه السورة جاءت وفك التالً
ابتدأت السورة بما ٌمتضً تحدي المعاندٌن فً صدق المرآن، كما التضاه الحرفان  -ٔ

[،وأُجري على اسم هللا تعالى من صفاته ما ٔ({ ]ؼافر : ٔ}حم ) الممطعان فً فاتحتها:
عرٌض بدعوتهم إلى اإللبلع عما هم فٌه، فكانت فاتحة السورة مثل دٌباجة الخطبة، فٌه ت

 .مشٌرة إلى الؽرض من تنزٌلها
حملة العرش ومن حوله ٌعلنون إٌمانهم بربهم، وٌتوجهون إلٌه بالعبادة، وٌستؽفرون  -ٕ

 .للذٌن آمنوا من أهل األرض، وٌدعون لهم بالمؽفرة والنعٌم والفبلح
تنزٌل هذا الكتاب من هللا بٌنة، ال ٌجحدها إال الكافرون من االعتراؾ بها بٌان أن دالبل  -ٖ

حسداً، وأن جدالهم تشؽٌب وتعنت، ال طابل من ورابه. ولد تكرر ذكر المجادلٌن فً 
 .آٌات هللا خمس مرات فً هذه السورة

على تمثٌل حال المجادلٌن بحال األمم التً كذبت رسل هللا بذكرهم إجماالً، ثم التنبٌه  -ٗ
 .آثار استبصالهم، وضرب المثل بموم فرعون

تمرٌر أن الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا بؽٌر حجة وال برهان، إنما ٌدفعهم إلى هذا ِكْبٌر فً  -٘
نفوسهم عن الحك، وهم أصؽر وأضؤل من هذا الكبر. وٌوجه الملوب إلى هذا الوجود 

لمتكبرٌن ٌتصاؼرون أمام الكبٌر الذي خلمه هللا، وهو أكبر من الناس جمٌعاً، لعل ا
 ً  .عظمة خلك هللا، وتتفتح بصٌرتهم، فبل ٌكونون عمٌا

بٌان أن الوجود كله ُمْسِلٌم مستسلم هلل، وأنه ال ٌجادل فً آٌات هللا إال الذٌن كفروا،  -ٙ
 .فٌشذون عن سابر الوجود بهذا الجدال

ن دعاه; فؤما التذكٌر بمجًء الساعة، والتوجٌه إلى دعاء هللا، الذي ٌستجٌب لدعاء م -2
الذٌن ٌستكبرون، فسٌدخلون جهنم أذالء صؽراء، وأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبرأ من عبادة 
المستكبرٌن، وٌعلن نهً ربه له عن آلهتهم، وأمره له باإلسبلم والستسبلم لرب 

 .العالمٌن
م عرض مشهد الكافرٌن ٌوم المٌامة، وهم ٌنادون من أرجاء الوجود المإمن المسل -1

المستسلم، وهم فً مولؾ الذلة واالنكسار بعد التكبر واالستكبار، ٌمرون بذنبهم، 
وٌعترفون بربهم، فبل ٌنفعهم االعتراؾ واإللرار، إنما ٌَُذكَّرون بما كان منهم من شرن 

 .واستكبار

                                                           

 .2ٙ-2٘/ٕٗالمحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .ٔٗ/ٕٗانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
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ولارون، تمثل مولؾ  وهامان فرعون علٌه السبلم مع موسى عرض جانب من لصة -5
ٌكتم إٌمانه، ٌدفع  فرعون . فٌها ظهور رجل مإمن من آلالطؽٌان من دعوة الحك

ما هموا بمتله، وٌصدع بكلمة الحك واإلٌمان فً تلطؾ وحذر فً أول  موسى عن
حجج الحك  فرعون األمر، ثم فً صراحة ووضوح فً نهاٌته. ٌعرض فً جدله مع

وب وبراهٌنه لوٌة ناصعة، وٌحذرهم ٌوم المٌامة، وٌمثل لهم بعض مشاهده فً أسل
 .علٌه السبلم ورسالته ٌوسؾ مإثر، وٌذكرهم مولفهم ومولؾ األجٌال لبلهم من

ً مع خزنة جهنم، ٌطلبون فٌه  -ٓٔ حوار بٌن الضعفاء والذٌن استكبروا، وحوار لهم جمٌعا
الخبلص. والت حٌن خبلص! وفً ظل هذا المشهد ٌوجه هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص إلى الصبر 

 .، والتوجه إلى ربه بالتسبٌح والحمد واالستؽفاروالثمة بوعد هللا الحك
 .التنبٌه على دالبل تفرد هللا تعالى باإللهٌة إجماالً. وإبطال عبادة ما ٌعبدون من دون هللا -ٔٔ
التذكٌر بنعم هللا على الناس; لٌزداد الشاكرون شكراً، ولٌشكره الذٌن أعرضوا عن  -ٕٔ

 .شكره
البعث، كما ٌتمثل فً عرض مشاهد عرض مصارع الؽابرٌن، االستدالل على إمكان  -ٖٔ

المٌامة، مع بٌان أن كل نفس مرت رحلة االمتحان فً الحٌاة الدنٌا، تُجزى ٌوم المٌامة 
 .بما كسبت، دون أن تُْظلَم شٌباً، مع بٌان أن هللا سرٌع الحساب

إنذار المجادلٌن والمعاندٌن بما ٌلمون من هول ٌوم البعث، وما ٌترلبهم من العذاب،  -ٗٔ
وتوعدهم بؤن ال نصٌر لهم ٌومبذ، وبؤن كبراءهم ٌتبرإون منهم. مع عرض مشهد من 
أحوال المعذبٌن فً النار ٌوم المٌامة، وهو مشهد مخٌؾ ألهل العمول الواعٌة، الذٌن لم 
تنطمس بصابرهم باألهواء، والشهوات، ووساوس الشٌاطٌن، وحب العاجلة، ومتاعات 

 .األنفس فٌها
، وكل حال رسالة دعوته من بعده أن ٌنذر المجادلٌن فً آٌات هللا توجٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -٘ٔ

بؽٌر علم عماب هللا ٌوم المٌامة، وٌبٌن لهم أنه ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور، 
وأنه ٌمضً بٌن عباده بالحك، وأن الذٌن ٌدعون من دونه من شركاء ال ٌمضون بشًء، 

عباده، والمجٌب لدعابهم، وأنه هو البصٌر بحركاتهم وأن هللا هو السمٌع لشكوى 
 .وسكناتهم

تثبٌت هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بتحمٌك نصر هذا الدٌن فً حٌاته وبعد وفاته. وتوجٌه هللا رسوله  -ٙٔ
إلى الصبر، والثمة بؤن وعد هللا حك، سواء أبماه حتى ٌشهد بعض ما ٌعدهم، أو توفاه 

 .هنان لبل أن ٌراه، فسٌتم الوعد
 .الثناء على المإمنٌن، ووصؾ كرامتهم، وثناء المبلبكة علٌهم -2ٔ
تعرض السورة بعض آٌات هللا الكونٌة، التً ٌمروا الناس علٌها ؼافلٌن، وبٌان أن فً  -1ٔ

الكون آٌات لابمة، وبٌن أٌدٌهم آٌات لرٌبة، ولكنهم ٌؽفلون عن تدبرها; ٌعرض اللٌل 
ً والنهار مبصراً، واألرض لراراً  والسماء بناء. وتذكٌر الناس بؤنفسهم، ولد سكنا

 .صورهم فؤحسن صورهم، وٌوجههم إلى دعوة هللا مخلصٌن له الدٌن
 .عرض بعض آٌات هللا فً كونه، ومننه على خلمه، ومنها ِمنَّة هللا على الخلك باألنعام -5ٔ
شاهدوا تلوٌم المكذبٌن الكافرٌن، الذي ٌجادلون فً آٌات هللا بالباطل; إذ لم ٌتعظوا بما  -ٕٓ

فً مواطن متعددة من األرض آثار المهلكٌن السابمٌن، الذٌن كفروا بما جاءتهم به رسل 
ربهم من الحك، وفرحوا بما عندهم من علم دنٌوي، فلما رأوا بؤس هللا نازل بهم آمنوا، 
فلم ٌن ٌنفعهم حٌنبذ إٌمانهم، وأحاط بهم العذاب، الذي كانوا به ٌستهزبون وٌكذبون، 

ضمن سنته التً ٌجرٌها فً عباده األولٌن واآلِخِرٌن. وبهذا المشهد تختم  وأهلكم هللا
 .(ٔ)السورة أؼراضها ومماصدها

 فضائل السورة:

                                                           

 انظر: إسبلم وٌب.]مولع إلكترونً[. (ٔ)
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  فضابل هذه السورة:ومما وردت فً 
عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربنً ٌا رسول هللا، فمال:  

فالرأ »، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، لال: «الرأ ثبلثا من ذوات الر»
، فمال مثل «لمسبحاتالرأ ثبلثا من ا»، فمال مثل ممالته، فمال: «ثبلثا من ذوات حامٌم

ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، فؤلرأه النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا زلزلت 
األرض حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر 

 .(ٔ)مرتٌن"« أفلح الروٌجل»الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
: " من لرأ حم المإمن إلى }إلٌه المصٌر{ -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا  

[، وآٌة الكرسً حٌن ٌصبح، حفظ بهما حتى ٌمسً، ومن لرأهما حٌن ٌمسً ٖ]ؼافر: 
 .(ٕ)حفظ بهما حتى ٌصبح "

إن هللا أعطانً السبع » عن أنس بن مالن رضً هللا عنه: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
مكان التوراة وأعطانً الراآت إلى الطواسٌن مكان اإلنجٌل وأعطانً ما بٌن الطواسٌن 

 .(ٖ)«إلى الحوامٌم مكان الزبور وفضلنً بالحوامٌم والمفصل ما لرأهن نبً لبلً
حم ال »لوا: عن المهلب بن أبً صفرة، عمن سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "إن بٌتكم العدو، فمو 

 .(ٗ)«"ٌنصرون
 .(٘)مرفوعا:" الحوامٌم روضة من رٌاض الجنة" -رضً هللا عنه-عن سمرة بن جندب  
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:"الحوامٌم سبع وأبواب جهنم -رضً هللا عنه-عن الخلٌل بن مرة  

ل من هذا سبع تجًء كل حم منها تمؾ على باب من هذه األبواب تمول: اللهم ال تدخ
 .(ٙ)الباب من كان ٌإمن بً وٌمرأنً"

 .(2)عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال: "إن لكل شًء لبابا وإن لباب المرآن الحوامٌم" 
ورواه أنس بن مالن  .(ٔ)لال: "الحوامٌم دٌباج المرآن" -رضً هللا عنه-عن ابن مسعود  

 .(ٕ)مرفوعا

                                                           

( و 252ٖوالسنن الكبرى للنسابً )، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔ، وسنن أبً داود) (2٘٘ٙ"مسند أحمد" )(ٔ)
 .ٓ٘/ٖ(:22ٖ( ، وصحٌح ابن حبان )1ٗٗٓٔ)

 .حه الحاكم والذهبًإسناده حسن، من أجل عٌسى بن هبلل الصدفً، وصح
ولوله: من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: ألؾ، الم، را، والذي 

 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.
آن سبع سور: ؼافر، ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المر

 وفصلت، والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.
ولوله: من المسبحات، أي: السور التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وَسبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة 

 والتؽابن واألعلى.
العلم فً عبد الرحمن ذا حدٌث ؼرٌب، ولد تكلم بعض أهل  ، ولال:"2٘ٔ/٘(:ص125ٕأخرجه الترمذي) (ٕ)

 .بن أبً بكر بن أبً ملٌكة الملٌكً من لبل حفظه"
 (.2ٙ5٘/ التحمٌك الثانً(، ضعٌؾ الجامع الصؽٌر ) ٕٗٗٔو]حكم األلبانً[ : ضعٌؾ، المشكاة )

 .ابن مردوٌه، وعزاه إلى 1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٖ)
 صحٌح.. إسناده 5ٕٗ/ٖ(:ص1ٕٙٔاخرجه الترمذي) (ٗ)

( ، وابن الجارود فً 1ٕٙٔ( ، والترمذي )52ٕ٘( ، وأبو داود )5ٗٙ2وأخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" )
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٙ، والبٌهمً فً "السنن" 2ٓٔ/ٕ( ، والحاكم ٖٙٓٔ"المنتمى" )

حم ال » :ما أراهم اللٌلة إال سٌبٌتونكم فإن فعلوا فشعاركم». بلفظ: ٕٙٔ/2ٕ(:ص٘ٔٙٙٔوأخرجه احمد)
 «.صرونٌن

كان »، وفٌه:  -( 2ٔٙوهو فً "عمل الٌوم واللٌلة" ) -( ٖ٘ٗٓٔ( و )11ٙٔوأخرجه النسابً فً "الكبرى" )
 «.ذلن ٌوم الخندق

 .الدٌلمً وابن مردوٌه، وعزاه إلى 5ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 .اإلٌمانالبٌهمً فً شعب ، وعزاه إلى 5ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٙ)
 .أبً عبٌد فً فضابله، وعزاه إلى 1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
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فً الحوامٌم ولعت فً روضات أتؤنك لال:"إذا ولعت  -رضً هللا عنه-عن ابن مسعود  
 .(ٖ)فٌهن"

لال:"إن مثل المرآن كمثل رجل انطلك ٌرتاد ألهله  -رضً هللا عنه-عن ابن مسعود  
منزال فمر بؤثر ؼٌث فبٌنما هو ٌسٌر فٌه وٌتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات 

ول كمثل فمال: عجبت من الؽٌث األول فهذا أعجب وأعجب. فمٌل له: إن مثل الؽٌث األ
 .(٘)فً المرآن" (ٗ)«آل حم»عظم المرآن وإن مثل هإالء الروضات الدمثات مثل: 

 فإنه مع كونه عبلمة دعاء علٌهم أٌضا.«: حم ال ٌنصرون»موله: ف
، أي: عبلمتكم التً تتمٌزون أنتم فٌما بٌنكم بها من «فشعاركم»لال السندي: 

 .(ٙ)عدوكم
 .(2)«ٌسمٌن العرابس كل الحوامٌم»عن سعد بن إبراهٌم، لال:  
 .(1)رضً هللا عنه:"أنه بنى مسجدا فمٌل له: ما هذا؟ فمال: آلل حم"-عن أبً الدرداء  

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أعمالنا وألوالنا  أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
  

                                                                                                                                                                      

أبً عبٌد وابن الضرٌس وابن المنذر والحاكم ، وعزاه إلى 1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٔ)
 .والبٌهمً فً شعب اإلٌمان

 .5ٕٙ/2انظر: الدر المنثور:  (ٕ)
 .أبً عبٌد ودمحم بن نصر وابن المنذر، وعزاه إلى 1ٕٙ/2منثور:أورده السٌوطً فً الدر ال (ٖ)
لال ابن عاشور:" السور المفتتحة بكلمة حم سبع سور مرتبة فً المصحؾ على ترتٌبها فً النزول وٌدعى  (ٗ)

جعلوا لها اسم )آل( لتآخٌها فً فواتحها. فكؤنها أسرة واحدة وكلمة )آل( تضاؾ إلى ذي « آل حم»مجموعها 
 شرؾ )وٌمال لؽٌر الممصود تشرٌفه أهل فبلن( لال الكمٌت:

 ل حامٌم آٌة ... تؤولها منا فمٌه ومعربلرأنا لكم فً آ
[ على ٖٕلل ال أسبلكم علٌه أجرا إال المودة فً المربى ]الشورى: « حم عسك»ٌرٌد لول هللا تعالى فً سورة 

 [.2ٙ/ٕٗ. ]التحرٌر والتنوٌر:تؤوٌل ؼٌر ابن عباس فلذلن عززه بموله: تؤولها منا فمٌه ومعرب"
 ٖٓ/ ٕوالشنتمرى  ٕٗ/ ٕٗوالطبري  1ٕ/ ٕات وهو فى الكتاب من ٌابٌته فى الهاشمٌ 5ٕوالبٌت هو 
 .11ٕ/ ٔوالمرطبً 

 ، وعزاه إلى  دمحم بن نصر وحمٌد بن زنجوٌه.5ٕٙ-1ٕٙ/2أورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 .ط. الرسالة.  أفاده المحمك.ٖٙٔ/2ٕانظر: مسند احمد:  (ٙ)
، وشعب ٕٕ٘ٔ/ٗ(:صٖ٘ٙٗارمً)، وسنن الدٖ٘ٔ/ٙ(:ص1ٕٖٗٓمسند ابن ابً شٌبة) (2)

 .ٙٓٔ/ٗ(:صٖٕٕ٘اإلٌمان)
 .إسناده صحٌح إلى سعد بن إبراهٌم وهو مولوؾ علٌه

 .أبً عبٌد وابن سعد ودمحم بن نصر والحاكم، وعزاه إلى 5ٕٙ/2اورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
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 المرآن
 [ٔ({ ]ؼافر : ٔ}حم )

 التفسٌر:
 }حم{ سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 على ألوال: [،ٔ({ ]ؼافر : ٔ}حم ) اختلؾ أهل التفسٌر فى معنى لوله:ولد  
 .(ٔ)ابن عباسأحدها : أنه اسم من أسماء هللا ألسم به ، لاله 

 .(ٕ)الثانً : أنه حرؾ هجاء من أسماء هللا تعالى ، لاله السدي
 .(ٖ)الثالث : أنه اسم من أسماء المرآن ، لاله لتادة

، رواه حروؾ ممطعة من اسم هللا الذي هو الرحمن الرحٌم، وهو الحاء والمٌم منهالرابع : أنها 
 .(ٗ)عكرمة عن ابن عباس

 .(٘)حروؾ الرحمن ممطعة"«: ن»، و«حم»، و«الر» لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)، لاله جعفر بن دمحم-ملسو هيلع هللا ىلص-الخامس : هو دمحم 

 . (2)السادس : أنه فواتح هللا تعالى بها المرآن ، لاله مجاهد
 :(1)السابع: أن ٌكون معناه: ُحم أمر هللا. أي: لرب ، لال الشاعر

 بهم ؼفلة ونوم لد ُحّم ٌومً فسر لوم  ...  لومٌ 
 .(5)لال الماوردي:"ومنه سمٌت الحمى، ألنها تمرب منه المنٌة"

 :(ٓٔ)فعلى هذا ٌحتمل وجهٌن
ً »:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنه ٌرٌد به لرب لٌام الساعة لمول النبً  .(ٔٔ)«بعثت فً آخرها ألفا

                                                           

 .1ٖٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٖٗ/ٕٔري: ، و الطب1ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٔٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔٙٔ، و)55ٗٔ/ٙ(:صٖٗٙٓٔ، و)5ٕٔٔ/ٙ(:ص11ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)

 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔٙٔو)
 .15ٕ/٘ٔ، وتفسٌر المطربً: ٕٗٔ/٘الشعر ؼٌر منسوب فً النكت والعٌون:  (1)
 .ٕٗٔ/٘النكت والعٌون:  (5)
 .15ٕ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٗٔ/٘انظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
( مختصرا، والطبرانً ٕٗٔ) ٕٓٓ/ ٔهذا جزء من حدٌث طوٌل رواه ابن السنً فً "عمل الٌوم واللٌلة" (ٔٔ)

، والدٌلمً فً "مسند 1ٖ - ٖٙ/ 2(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" 1ٔٗٙ) ٖٗٓ - ٕٖٓ/ 1فً "الكبٌر" 
من طرٌك سلٌمان بن عطاء، عن مسلمة بن عبد هللا الجهنً، عن عمه أبً مشجعة بن  ٕٖٕ/ ٕالفردوس" 

 .. الحدٌث. -رضً هللا عنه  -ربعً، عن ابن زمل 
روحٌن": شٌخ ٌروي عن مسلمة بن عبد هللا الجهنً، عن وفٌه: سلٌمان بن عطاء، لال عنه أبو حاتم فً "المج

عمه أبً مشجعة بن ربعً بؤشٌاء موضوعة ال تشبه حدٌث الثمات، فلست أدري التخلٌط فٌها منه أو من مسلمة 
، ولال الحافظ فً "النتابج": هذا حدٌث ؼرٌب، لال ابن السكن: هو حدٌث طوٌل فً ٕٖ٘/ ٔبن عبد هللا. اهـ 

وهو منكلر. لال البخاري: سلٌمان بن عطاء منكر الحدٌث. اهـ. ولال الحافظ أٌضا: وأبو مشجعة تعبٌر الرإٌا، 
، وابن زمل: ٖٔ٘/ ٔٔ، ولال فً "الفتح": سنده ضعٌؾ جدا. انظر: ٕٖٔ/ ٖال ٌعرؾ اسمه وال حاله، انظر: 

ه أٌضا فمٌل: إنه اختلؾ فً اسمه فمٌل: الضحان، ولٌل: عبد هللا، ولٌل: عبد الرحمن. واختلؾ فً صحبت
 ٕٙٗ/ ٖ(، ٕٕ٘٘) 2ٗ/ ٖصحابً، ولٌل: إنه تابعً ولعل هذا هو األلرب إلى الصواب، انظر: "أسد الؽابة" 

 .ٖٔٔ/ ٕ(، "اإلصابة" 5ٕ٘ٓ)
عن ابن زمل الجهنً لال: " :» ٖٗٓ-ٕٖٓ/1(:ص1ٔٗٙونص الحدٌث كما رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر)

 إذا صلى الصبح لال وهو ثان رجله: سبحان هللا وبحمده، وأستؽفر هللا، إنه كان توابا " سبعٌن كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ال خٌر لمن كانت ذنوبه فً ٌوم واحد أكثر من سبعمابة ثم ٌستمبل الناس بوجهه »مرة ثم ٌمول: سبعٌن بسبعمابة 

خٌرا تلماه، »لت: أنا ٌا نبً هللا، لال: لال ابن زمل: فم« هل رأى أحد منكم شٌبا؟»وكان ٌعجبه الرإٌا فٌمول: 
فملت: رأٌت جمٌع « . وشرا تولاه، وخٌرا لنا وشرا على أعدابنا، والحمد هلل رب العالمٌن، الصص رإٌان
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 .(ٔ)بدر الثانً : أنه ٌرٌد به لرب نصره ألولٌابه وانتمامة من أعدابه ٌوم
 :(ٖ)، وأنشد لول شرٌح بن أوفى العبسً(ٕ)الثامن: أنه اسم. حكاه أبو عبٌدة عن بعض العرب

ْمُح َشاِجٌر ... فََهبلَّ تبَلَ َحاِمٌَم لَْبَل التَّمَدُّمِ  ُرنًِ َحاِمٌم والرُّ  ٌَُذّكِ
 :(ٗ) بن زٌد األسدىّ  الكمٌتولول 

ًٌّ َوُمْعِربُ َوَجْدنَا لَُكْم فًِ آِل حاِمٌَم آٌَةً ...  لََها ِمنَّا تَِم  تَؤوَّ
لال أبو حٌان:" أعربا حامٌم، ومنعت الصرؾ للعلمٌة، أو العلمٌة وشبه العجمة، ألن  

 .(٘)فاعٌل لٌس من أوزان أبنٌة العرب، وإنما وجد ذلن فً العجم، نحو: لابٌل وهابٌل"
ن السورة حم ساكنة لال أبو عبٌدة:" لال ٌونس: ومن لال هذا المول فهو منكسر علٌه أل 

الحروؾ فخرجت مخرج التهجً وهذه أسماء سور خرجن متحركات وإذا سّمٌت سورة بشىء 
 .(ٙ)من هذه األحرؾ المجزومة دخله اإلعراب"

                                                                                                                                                                      

[ ٖٖٓالناس على طرٌك رحب سهل الحب، والناس على الجادة منطلمٌن، فبٌنا هم كذلن إذ أشفى ذلن ]ص:
رؾ رفٌفا، وٌمطر نداه فٌه من أنواع الكؤل، وكؤنً بالرعلة األولى حتى الطرٌك على مرج لم تر عٌناي مثله ٌ

أشفوا على المرج كبروا، ثم ركبوا رواحلهم فً الطرٌك، فمنهم المرتع، ومنهم اآلخذ الضؽث، ومضوا على 
لون ٌمٌنا ذلن. لال: ثم لدم عظم الناس، فلما أشفوا على المرج كبروا، فمالوا: خٌر المنزل، فكؤنً أنظر إلٌهم ٌمٌ

وشماال، فلما رأٌت ذلن لزمت الطرٌك حتى آتً ألصى المرج، فإذا أنا بن ٌا رسول هللا على منبر فٌه سبع 
درجات، وأنت فً أعبلها درجة، وإذا عن ٌمٌنن رجل آدم ششل ألنى، إذا هو تكلم ٌسمو، فٌفرع الرجال طوال، 

ما حمم شعره بالماء، إذا هو تكلم أصؽٌتم له وإذا عن ٌسارن رجل تار ربعة أحمر كثٌر خٌبلن الوجه، كؤن
إكراما، وإذا أمامن شٌخ أشبه الناس بن خلما ووجها كلكم تإمونه ترٌدونه، وإذا أمام ذلن نالة عجفاء شارؾ، 

ٌت من أما ما رأ»وإذا أنت ٌا رسول هللا، كؤنن تتمٌها، لال: فانتمع لون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ساعة، ثم سري عنه فمال: 
الطرٌك السهل الرحب البلحب، فذلن ما حملتم علٌه من الهدى وأنتم علٌه، وأما المرج الذي رأٌت، فالدنٌا 
وعصارة عٌشها مضٌت أنا وأصحابً لم نتعلك بها شٌبا، ولم نردها ولم تردنا، ثم جاءت الرعلة الثانٌة بعدنا، 

حوه على ذلن، ثم جاء عظم الناس، فمالوا فً المرج وهم أكثر منا ضعافا فمنهم المرتع، ومنهم اآلخذ الضؽث ون
ٌمٌنا وشماال، فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون، أما أنت فمضٌت على طرٌمة صالحة، فلم تزل علٌها حتى تلمانً، وأما 
المنبر الذي رأٌت فٌه سبع درجات وأنا فً أعلى درجة، فالدنٌا سبعة آالؾ سنة وأنا فً آخرها ألفا، وأما الرجل 

ي رأٌت على ٌمٌنً اآلدم الششل، فذلن موسى علٌه السبلم إذا هو تكلم ٌعلو الرجال بفضل صبلح هللا إٌاه، الذ
والذي رأٌت عن ٌساري التار الربعة الكبٌر خٌبلن الوجه، فكؤنما حمم شعره بالماء، فذان عٌسى ابن مرٌم 

ووجها، فذلن أبونا إبراهٌم علٌه السبلم كلنا  نكرمه إلكرام هللا إٌاه، وأما الشٌخ الذي رأٌت أشبه الناس بً خلما
« . نإمه ونمتدي به، وأما النالة التً رأٌت ورأٌتنً أتمٌها فهً الساعة علٌنا تموم ال نبً بعدي وال أمة بعد أمتً

 «.لال: فما سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رإٌا بعدها إال أن ٌجًء الرجل فٌحدثه بها متبرعا
» 
 .ٕٗٔ/٘النكت والعٌون:  انظر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٕ)
، وكما فً )اللسان: حمم(، وتفسٌر 5ٖٔ/ٖالبٌت لشرٌح بن أوفى العبسً، كما لال أبو عبٌد فً مجاز المرآن:(ٖ)

 .1ٖٗ/ٕٔالطبري: 
الشعر المذكور ولد اختلفوا فى عزو هذا البٌت اختبلفا لدٌما. لال ابن حجر: ... وحكى أٌضا عن ابن إسحاق أن 

لؤلشتر النخعً لال وهو الذي لتل دمحم بن طلحة وذكر أبو مخنؾ أنه لمدلج بن كعب السعدي وٌمال كعب بن 
 -ٕ٘ٗ/ 1مدلج ... وٌمال إن الشعر لشداد ابن معاوٌة العبسً ... هكذا ٌطول الخبلؾ وانظره فى فتح الباري )

ٕٗٙ. ) 
/ ٘ٔوتفسٌر المرطبً  5ٖ٘والجوالٌمً ص  5ٖٗوااللتضاب ص ، 2ٕٓوانظر البٌت فى معجم المرزبانً ص 

/ ٘وانظر الخبر معه واسم لابله فى طبمات ابن سعد  ٕٔٙوشواهد الكشاؾ ص  5ٔوشواهد المؽنً ص  5ٕٓ
 .ٕ٘ٓٓ/ ٖ، وابن األثٌر، الكامل ٕٖٗ/ ٗوالمروج للمسعودى  5ٔٔوالمعارؾ البن لتٌبة ص  5ٖ

/ ٕ، والشنتمرى 1ٖٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري1ٕ/ ٕاشمٌات وهو فى الكتاب: من ٌابٌته فى اله 5ٕالبٌت هو (ٗ)
 .11ٕ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٖٓ

نص الحرٌري فً درة الؽواص، على أنه ٌمال: آل حامٌم، «. حم»وآل حامٌم، وذوات حامٌم: السور التً أولها
 وذوات حامٌم، وآل طسم، وال ٌمال: حوامٌم وال طواسٌم. اهـ.

 .ٕٖٕ/5حٌط: البحر الم (٘)
 .5ٗٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٙ)
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 .(ٔ)}حم{: مجازها مجاز أوابل السور" لال أبو عبٌدة:" 
ذلن، فً لوله: لال الطبري:" والمول فً ذلن عندي نظٌر المول فً أخواتها، ولد بٌَّنا  

}الم{، ففً ذلن كفاٌة عن إعادته فً هذا الموضع، إذ كان المول فً حم، وجمٌع ما جاء فً 
 .(ٕ)المرآن على هذا الوجه، أعنً حروؾ التهجً لوال واحدا"

لال أبو حٌان:" تمدم الكبلم على هذه الحروؾ الممطعة فً أول البمرة، ولد زادوا فً  
ة عن السلؾ، ؼنٌنا عن ذكرها، الضطرابها وعدم الدلٌل على حامٌم ألواال هنا، وهً مروٌ

 .(ٖ)صحة شًء منها"
 

 المرآن
ِ اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم )  [ٕ({ ]ؼافر : ٕ}تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ

 التفسٌر: 
كل مخلوق، العزٌز الذي لهر بعزته  -عزَّ وجل-تنزٌل المرآن على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا 

 العلٌم بكل شًء.
ٌمول هللا تعالى ذكره: من هللا العزٌز فً انتمامه من أعدابه، العلٌم ٌما  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ٌعملون من األعمال وؼٌرها تنزٌل هذا الكتاب"
من هللا ذي العزة والعلم ، فبل  -وهو المرآن  -لال ابن كثٌر:" أي : تنزٌل هذا الكتاب  

 .(٘)ٌخفى علٌه الذر وإن تكاثؾ حجابه" ٌرام جنابه ، وال
 .(ٙ)ٌمول: لضً تنزٌل الكتاب من هللا }العزٌز{ فً ملكه، }العلٌم{ بخلمه" لال مماتل:" 
ٌخبر تعالى عن كتابه العظٌم وبؤنه صادر ومنزل من هللا، المؤلوه  لال السعدي:" 

 .(2)المعبود، لكماله وانفراده بؤفعاله، }اْلعَِزٌِز{ الذي لهر بعزته كل مخلوق }اْلعَِلٌِم{ بكل شًء"
 

 المرآن
ٌِْه اْلَمِصٌُر ) }َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب ِذي الطَّْوِل اَل إِلَهَ إِالَّ   [ٖ({ ]ؼافر : ُٖهَو إِلَ

 التفسٌر: 
أَ على الذنوب، ولم  ؼافر الذنب للمذنبٌن، ولابل التوب من التاببٌن، شدٌد العماب على َمن تجرَّ
ٌتب منها، وهو سبحانه وتعالى صاحب اإلنعام والتفضُّل على عباده الطابعٌن، ال معبود تصلح 

 ٌع الخبلبك ٌوم الحساب، فٌجازي كبل بما ٌستحك.العبادة له سواه، إلٌه مصٌر جم
[، أي:" ؼافر الذنب للمذنبٌن، ولابل ٖلوله تعالى:}َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب{ ]ؼافر :  

 .(1)التوب من التاببٌن"
لال ابن كثٌر:" أي : ٌؽفر ما سلؾ من الذنب، وٌمبل التوبة فً المستمبل لمن تاب إلٌه  
 .(5)لدٌه"وَخَضع 

 .(ٓٔ)}َؼافِِر الذَّْنِب{ للمذنبٌن }َولَابِِل التَّْوِب{ من التاببٌن" لال السعدي:"

                                                           

 .5ٖٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖٕ/5البحر المحٌط:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (2)
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٓٔ)



ٖٕ2 
 

}ؼافِِر الذَّْنِب{، أي: ساتر الذنب على من ٌشاء، }َولابِِل التَّْوِب{ عمن تاب  لال سهل:" 
 .(ٔ)وأخلص العمل له بالعلم"

 .(ٕ)لمن لال ال إله إال هللا" {التَّْوبَؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل لال النسفً:" } 
 .(ٖ)}َؼافِِر الذَّْنِب{، ٌعنً: من الشرن" ولال مماتل:" 
ٌمال: ؼافر الذنب لمن أصّر واجترم، ولابل التوب لمن ألّر وندم، شدٌد  لال المشٌري:" 

 .(ٗ)العماب لمن جحد وعند، ذى الطول لمن عرؾ ووحد"
، واإلضافة -تعالى  -صفتان هلل  {:ْنِب َولَابِِل التَّْوبَؼافِِر الذَّ لال زكرٌا األنصاري:"} 

 .(٘)لم ٌزل ؼافر الذنب، ولابل التوب" -تعالى  -محضة; ألنه 
أَ على الذنوب، ٖلوله تعالى:}َشِدٌِد اْلِعمَاِب{ ]ؼافر :   [، أي:" شدٌد العماب على َمن تجرَّ

 .(ٙ)ولم ٌتب منها"
 .(2)لمن لم ٌتب من الشرن " لال مماتل:"

 .(1)لمن ال ٌمول ال إله إال هللا" لال النسفً:" 
 .(5)على من تجرأ على الذنوب ولم ٌتب منها" لال السعدي:"

ٌمول تعالى ذكره: شدٌد عمابه لمن عالبه من أهل العصٌان له، فبل تتكلوا  لال الطبري:" 
على سعة رحمته، ولكن كونوا منه على حذر، باجتناب معاصٌه، وأداء فرابضه، فإنه كما أن ال 
ٌإٌس أهل اإلجرام واآلثام من عفوه، ولبول توبة من تاب منهم من جرمه، كذلن ال ٌإمنهم من 

 .(ٓٔ)بما استحلوا من محارمه، وركبوا من معاصٌه" عمابه وانتمامه منهم
لال ابن كثٌر:" أي : لمن تمرد وطؽى وآثر الحٌاة الدنٌا ، وعتا عن أوامر هللا ، وبؽى  

ولد اجتمع فً هذه اآلٌة الرجاء والخوؾ. وهذه كموله تعالى : } نَبِّْا ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر 
ِحٌُم َوأَنَّ َعَذابًِ  [ ٌمرن هذٌن الوصفٌن كثًٌرا فً ٓ٘،  5ُٗهَو اْلعََذاُب األِلٌُم { ] الحجر : الرَّ

 .(ٔٔ)مواضع متعددة من المرآن ; لٌبمى العبد بٌن الرجاء والخوؾ"
عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " لو ٌعلم المإمن ما عند هللا من العموبة، ما طمع فً  

الكافر ما عند هللا من الرحمة، ما لنط من الجنة أحد، خلك هللا مابة رحمة، الجنة أحد، ولو ٌعلم 
 .(ٕٔ)فوضع رحمة واحدة بٌن خلمه ٌتراحمون بها، وعند هللا تسعة وتسعون رحمة "

[، أي:" وهو سبحانه وتعالى صاحب اإلنعام ٖلوله تعالى:}ِذي الطَّْوِل{ ]ؼافر :  
 .(ٖٔ)والتفضُّل على عباده الطابعٌن"

                                                           

 .ٖٙٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .52ٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٕ)
 .2ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٗ)
(٘) . 
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .52ٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (1)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
، وأخرج الشطر األول 52ٗ، والبٌهمً فً "األسماء والصفات" ص 5ٖٔ/ٗٔ(:ص1ٗٔ٘أخرجه احمد) (ٕٔ)

دٌث (. لال الترمذي: هذا حٖ٘ٗ( ، وابن حبان )ٕٖٗ٘الترمذي ) -وهو إلى لوله: "ما لنط من الجنة أحد"-منه 
 حسن.

(، ولال الترمذي: ٖٔٗ٘(، والترمذي )5ٓ٘ٙ( ، وأبو ٌعلى )1ٔ( )2ٕٕ٘وأخرج الشطر الثانً منه مسلم )
 حدٌث حسن صحٌح.

 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
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ذى التفضل، تمول العرب للرجل: إنه لذو طول على لومه أي ذو  ل أبو عبٌدة:أي:"لا 
 .(ٔ)فضل علٌهم"

معناه: ذي الؽنى والفضل والمدرة. تمول: لفبلن على فبلن طول. إذا كان  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)له علٌه فضل"

ٌمول: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلمه; ٌمال منه: إن  لال الطبري:" 
 .(ٖ)فبلنا لذو طول على أصحابه، إذا كان ذا فضل علٌهم"

 .(ٗ)أي: التفضل واإلحسان الشامل" لال السعدي:"
لال ابن كثٌر:" المعنى: أنه المتفضل على عباده ، المتطول علٌهم بما هو فٌه من المنن  

ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ واألنعام ،  التً ال ٌطٌمون المٌام بشكر واحدة منها ، } َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت َّللاَّ
 .(٘)["ٖٗاإلْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر { ] إبراهٌم : 

 .(ٙ): ذي الؽنى عن الكل"}ِذي الطَّْوِل{ لال سهل:" 
 .(2)عن مجاهد، لوله:"}ِذي الطَّْوِل{: الؽنى" 
 .(1)ٌمول: ذي السعة والؽنى" عباس:"لال ابن  
 .(5)أي: ذي النعم" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)ذي المن" لال المرطبً:"أي: 

ًّ برحمتن; أي تفضَّل" لال ابن لتٌبة:"  .(ٔٔ)}الطَّْوُل{: التفضُّل. ٌمال: ُطل عل
 .(ٕٔ)الطول: الفضل بترن العماب المستحك" لال البٌضاوي:"

 .(ٖٔ)ٌعنً: ذي الؽنى عمن ال ٌوحده" لال مماتل:"
 .(ٗٔ)الطول المدرة، ذان الطول" ولال ابن زٌد:"

 .(٘ٔ)[، أي:" ال معبود تصلح العبادة له سواه"ٖلوله تعالى:}اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]ؼافر :  
ٌمول: ال معبود تصلح له العبادة إال هللا العزٌز العلٌم، الذي صفته ما  لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)وصؾ جّل ثناإه، فبل تعبدوا شٌبا سواه"
 .(2ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ال نظٌر له فً جمٌع صفاته ، فبل إله ؼٌره ، وال رب سواه" 

ه، المؤلوه فلما لرر ما لرر من كماله وكان ذلن موجبًا ألن ٌكون وحد لال السعدي:"
ٌِْه اْلَمِصٌُر{"  .(1ٔ)الذي تخلص له األعمال لال: }ال إِلَهَ إاِل ُهَو إِلَ

ٌِْه اْلَمِصٌُر{ ]ؼافر :   [، أي:" إلٌه مصٌر جمٌع الخبلبك ٌوم الحساب، ٖلوله تعالى:}إِلَ
 .(ٔ)فٌجازي كبل بما ٌستحك"

                                                           

 .5ٗٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٙٔتفسٌر التستري:  (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (5)
 .5ٕٕ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .ٖ/٘اللسان: . وانظر: 1ٖ٘ؼرٌب المرآن:  (ٔٔ)
 .ٔ٘/٘تفسٌر البٌضاوي:  (ٕٔ)
 .2ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .ٖٔ٘/ٕٔاخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (٘ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (2ٔ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (1ٔ)
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ٌمول: " إلى هللا مصٌركم ومرجعكم أٌها الناس، فإٌاه فاعبدوا، فإنه ال  لال الطبري: 
 .(ٕ)ٌنفعكم شًء عبدتموه عند ذلن سواه"

لال ابن كثٌر:" أي : المرجع والمآب، فٌجازي كل عامل بعمله، }َوُهَو َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]  
 .(ٖ)["ٔٗالرعد : 
 .(ٗ)ٌه المسٌر"وإذا كان إلٌه المصٌر فمد طاب إل لال المشٌري:" 

ووجه المناسبة بذكر نزول المرآن من هللا الموصوؾ بهذه  لال السعدي:"
ٌِْه اْلَمِصٌرُ األوصاؾ] [: أن {}َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب ِذي الطَّْوِل اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو إِلَ

من المعانً. فإن المرآن: إما إخبار عن  هذه األوصاؾ مستلزمة لجمٌع ما ٌشتمل علٌه المرآن،
أسماء هللا، وصفاته، وأفعاله، وهذه أسماء، وأوصاؾ، وأفعال. وإما إخبار عن الؽٌوب الماضٌة 
والمستمبلة، فهً من تعلٌم العلٌم لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظٌمة، وآالبه الجسٌمة، وما 

: }ِذي الطَّْوِل{. وإما إخبار عن نممه الشدٌدة، ٌوصل إلى ذلن، من األوامر، فذلن ٌدل علٌه لوله
وعما ٌوجبها وٌمتضٌها من المعاصً، فذلن ٌدل علٌه لوله: }َشِدٌِد اْلِعمَاِب{ وإما دعوة للمذنبٌن 
إلى التوبة واإلنابة، واالستؽفار، فذلن ٌدل علٌه لوله: }َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب{ 

إخبار بؤنه وحده المؤلوه المعبود، وإلامة األدلة العملٌة والنملٌة على ذلن، والحث علٌه،  وإما
والنهً عن عبادة ما سوى هللا، وإلامة األدلة العملٌة والنملٌة على فسادها والترهٌب منها، فذلن 

واب المحسنٌن، ٌدل علٌه لوله تعالى: }ال إِلَهَ إِال ُهَو{ وإما إخبار عن حكمه الجزابً العدل، وث
ٌِْه اْلَمِصٌُر{ فهذا جمٌع ما ٌشتمل علٌه المرآن من  وعماب العاصٌن، فهذا ٌدل علٌه لوله: }إِلَ

 .(٘)المطالب العالٌات"
لال أبو بكر بن عٌاش : سمعت أبا إسحاق السَّبٌِعً ٌمول : جاء رجل إلى عمر بن  
ْلُت ، فهل لً من توبة ؟ فمرأ علٌه } فمال : ٌا أمٌر المإمنٌن إنً لَتَ  -رضً هللا عنه-الخطاب 

ِ اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم. َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب { ولال :  اعمل حم. تَنزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ
 .(ٙ)وال تٌؤس"

 لال ثابت البنانً: "كنت مع مصعب بن الزبٌر فً سواد الكوفة ، فدخلت حابًطا أصلً 
ٌِْه اْلَمِصٌُر{ فإذا رجل خلفً  ركعتٌن فافتتحت : }حم{ المإمن ، حتى بلؽت : }ال إِلَهَ إاِل ُهَو إِلَ
على بؽلة شهباء علٌه ُممَطَّعات ٌمنٌة فمال : إذا للت : }َؼافِِر الذَّْنِب{ فمل : "ٌا ؼافر الذنب ، 

بل التوب ، البل توبتً". وإذا للت : اؼفر لً ذنبً وإذا للت : }َولَابِِل التَّْوِب{ ، فمل : "ٌا لا
}َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ، فمل : "ٌا شدٌد العماب ، ال تعالبنً". لال : فالتفت فلم أر أحًدا ، فخرجت إلى 
الباب فملت : َمّر بكم رجل علٌه ممطعات ٌمنٌة ؟ لالوا : ما رأٌنا أحًدا فكانوا ٌَُرون أنه 

 .(2)إلٌاس"
بن الخطاب عن رجل شًء كرهه، لال: فكتب إلٌه، من عن الحسن، لال: "بلػ عمر  

ِ اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم َؼافِِر  عبد هللا عمر أمٌر المإمنٌن إلى فبلن: " أما بعد }حم تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ
ْنِزٌُل اْلِكتَاِب ِمَن [ اآلٌة، فلما أتاه الكتاب، لال: }حم تَ ٕالذَّْنِب َولَابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب{ ]ؼافر: 

ِ اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم{ ]ؼافر:  إن »[ أي: ٖ، }َؼافِِر الذَّْنِب{ ]ؼافر: « العلٌم بما أصنع»[ ، أي: َّٔللاَّ
، }َشِدٌِد « إن تبت تاب علً ولبل توبتً»[ أي: ٖ}َولَابِِل التَّْوِب{ ]ؼافر: « . استؽفرت ؼفر لً
ذي األٌادي »[ أي: ٖ، }ِذي الطَّْوِل{ ]ؼافر: « أفعل لٌعالبنً إن لم»[، أي: ٖاْلِعمَاِب{ ]ؼافر: 

                                                                                                                                                                      

 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٗ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٗٔ٘ٔ، وابن ابً حاتم)ٖٓ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٗٔ2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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ٌِْه اْلَمِصٌُر{ ]ؼافر: « والنعم علً إلٌه مصٌري ال بد من الرجوع »[ أي: ٖ، }اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو إِلَ
 .(ٔ)«صدق هللا ونصح عمر»ولال: « فحسنت توبته»لال: « . إلٌه

الشام ذو بؤس، وكان ٌفد إلى عمر بن عن ٌزٌد بن األصم لال: "كان رجل من أهل 
الخطاب ففمده عمر فمال: ما فعل فبلن بن فبلن؟ فمالوا: ٌا أمٌر المإمنٌن ٌتابع فً هذا الشراب 

من عمر بن الخطاب إلى فبلن بن فبلن سبلم علٌن، فإنً »لال: فدعا عمر كاتبه فمال: اكتب 
التوب شدٌد العماب ذي الطول ال إله إال هو أحمد إلٌن هللا الذي ال إله إال هو ؼافر الذنب ولابل 

ثم لال ألصحابه: ادعوا هللا ألخٌكم أن ٌمبل بملبه، وأن ٌتوب هللا علٌه، فلما بلػ « إلٌه المصٌر
الرجل كتاب عمر جعل ٌمرإه وٌردده وٌمول ؼافر الذنب ولابل التوب شدٌد العماب لد حذرنً 

 .(ٕ)"عموبته ووعدنً أن ٌؽفر لً
 
 المرآن
ِ إاِلَّ الَِّذٌَن َكفَُروا فاََل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلباَِلِد ) }َما  [ٗ({ ]ؼافر : ٌَُٗجاِدُل فًِ آٌَاِت َّللاَّ

 التفسٌر: 
ما ٌخاصم فً آٌات المرآن وأدلته على وحدانٌة هللا، وٌمابلها بالباطل إال الجاحدون الذٌن جحدوا 

ترددهم فً الببلد بؤنواع  -أٌها الرسول-فبل ٌؽررن أنه اإلله الحك المستحك للعبادة وحده، 
 التجارات والمكاسب، ونعٌم الدنٌا وزهرتها.

 سبب النزول:
ِ إاِلَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ عن أبً مالن رضً هللا، عنه فً لوله:" ، }َما ٌَُجاِدُل فًِ آٌَاِت َّللاَّ

 .(ٖ)ونزلت فً الحراث بن لٌس السلمً"
ِ إاِلَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]ؼافر : لوله تعالى:}َما   [، أي:" ما ٌخاصم فً ٌَُٗجاِدُل فًِ آٌَاِت َّللاَّ

آٌات المرآن وأدلته على وحدانٌة هللا، وٌمابلها بالباطل إال الجاحدون الذٌن جحدوا أنه اإلله الحك 
 .(ٗ)المستحك للعبادة وحده"

ما ٌخاصم فً حجج هللا وأدلته على وحدانٌته باإلنكار لها، إال  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)الذٌن جحدوا توحٌده"

ٌمول تعالى : ما ٌدفع الحك وٌجادل فٌه بعد البٌان وظهور البرهان } إاِل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)الَِّذٌَن َكفَُروا{، أي : الجاحدون آلٌات هللا وحججه وبراهٌنه"

ِ{، ٌعنً: فً الذات والمدرة والمرآن والسنة بهوى َما } لال سهل:"  ٌُجاِدُل فًِ آٌاِت َّللاَّ
وَن  النفس، كما لال: }َوجاَدلُوا بِاْلباِطِل{، أي: بالهوى من ؼٌر هدى من هللا، كما لال: }فَِلَم تَُحاجُّ

ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم{ ]آل عمران:   .(2)عوا ؼٌر الحك"{ وابتدإاِلَّ الَِّذٌَن َكفَُروا [ }ٙٙفٌِما لَ
ٌخبر تبارن وتعالى أنه ما ٌجادل فً آٌاته إال الذٌن كفروا والمراد  لال السعدي:" 

بالمجادلة هنا، المجادلة لرد آٌات هللا وممابلتها بالباطل، فهذا من صنٌع الكفار، وأما المإمنون 
 .(1)فٌخضعون هلل تعالى الذي ٌلمً الحك لٌدحض به الباطل"

سجل على المجادلٌن فً آٌات هللا بالكفر: والمراد: الجدال بالباطل،  الزمخشري:"لال  
من الطعن فٌها، والمصد إلى إدحاض الحك وإطفاء نور هللا، ولد دّل على ذلن َوجاَدلُوا بِاْلباِطِل 

                                                           

 .1ٕ٘تفسٌر مجاهد:  (ٔ)
 .ٖٕٖٙ/ٓٔ(:ص1ٗٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٗٙ/ٓٔ(:ص1ٕٗٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٙٔتفسٌر التستري:  (2)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (1)
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فً  ِلٌُْدِحُضوا بِِه اْلَحكَّ فؤما الجدال فٌها إلٌضاح ملتبسها وحل مشكلها، وممادحة أهل العلم
 .(ٔ)استنباط معانٌها ورد أهل الزٌػ بها وعنها، فؤعظم جهاد فً سبٌل هللا"

إذا ظهر البرهان واتّضح البٌان استسلمت األلباب الصاحٌة لبلستجابة  لال المشٌري:" 
واإلٌمان، فؤّما أهل الكفر فلهم على الجمود إصرار، وشإم شركهم ٌحول بٌنهم وبٌن 

 .(ٕ)اإلنصاؾ"
 -أٌها الرسول-[، أي:" فبل ٌؽررن ٗتعالى:}فبََل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلببَِلِد{ ]ؼافر : لوله  

 .(ٖ)ترددهم فً الببلد بؤنواع التجارات والمكاسب، ونعٌم الدنٌا وزهرتها"
ٌمول جّل ثناإه: فبل ٌخدعن ٌا دمحم تصرفهم فً الببلد وبماإهم ومكثهم  لال الطبري: " 

رهم بربهم، فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتملبوا، فتصّرفوا فً الببلد مع كفرهم باهلل، ولم فٌها، مع كف
ٌعاجلوا بالنممة والعذاب على كفرهم ألنهم على شًء من الحك فإنا لم نمهلهم لذلن، ولكن لٌبلػ 

 .(ٗ)الكتاب أجله، ولتحّك علٌهم كلمة العذاب، عذاب ربن"
أي: فبل تؽررن سبلمتهم بعد كفرهم حتى إنهم، ٌتصرفون كٌؾ شاءوا،  لال الزجاج:" 

 .(٘)فإن عالبة كفرهم العذاب والهبلن"
نََّن تَمَلُُّب  لال ابن لتٌبة:" أي: تصرفهم فً الببلد للتجارة وما ٌكسبون، ومثله: }ال ٌَؽُرَّ

 .(2)"(ٙ)الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ اْلببِلِد * َمتَاٌع لَِلٌٌل{
تصرفهم فٌها للتجارة، أي: فبل ٌؽررن تصرفهم،  {:تملبهم فًِ اْلببَِلدالسجستانً:}لال  

 .(1)وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد، فإن هللا جل وعز محٌط بهم"
}تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلببِلِد{، عبارة عن تمتعهم بالمساكن والمزارع واألسفار  لال ابن عطٌة:" 

 .(5)وؼٌر ذلن"
نََّن تَمَلُُّب الَِّذٌَن  "لال ابن كثٌر:  أي : فً أموالهم ونعٌمها وزهرتها، كما لال : } ال ٌَؽُرَّ

[ ، ولال 52ٔ،  5َٙٔكفَُروا فًِ اْلببِلِد. َمتَاعٌ لَِلٌٌل ثُمَّ َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد { ] آل عمران : 
ُهْم   .(ٓٔ)["ٕٗإِلَى َعَذاٍب َؼِلٌٍظ { ] لممان : تعالى : } نَُمتِّعُُهْم لَِلٌبل ثُمَّ نَْضَطرُّ

، وفً (ٔٔ)"عن لتادة: "}فبَل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلببِلِد{: أسفارهم فٌها، ومجٌبهم وذهابهم
 .(ٕٔ)إلبالهم ، وإدبارهم ، وتملبهم فً أسفارهم"رواٌة: 
ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؽتر بحالة اإلنسان الدنٌوٌة، وٌظن أن إعطاء هللا  لال السعدي:" 

إٌاه فً الدنٌا دلٌل على محبته له وأنه على الحك، ولهذا لال: }فبَل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلببِلِد{، أي: 
حك، وٌنظر ترددهم فٌها بؤنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد، أن ٌعتبر الناس بال

إلى الحمابك الشرعٌة وٌزن بها الناس، وال ٌزن الحك بالناس، كما علٌه من ال علم وال عمل 
 .(ٖٔ)له"

 فإن للت: من أٌن تسبب لموله: }فبَل ٌَْؽُرْرَن{ ما لبله؟  لال الزمخشري:" 

                                                           

 .ٓ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .5ٕ٘/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٕ)
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 ..52ٔ-5ٙٔسورة آل عمران (ٙ)
 .1ٖ٘ؼرٌب المرآن:  (2)
 .ٗ٘ٔؼرٌب المرآن:  (1)
 .2ٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (5)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٔأخرجه الطبري : (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ٕٕ٘ٙأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر) (ٕٔ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
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للت: من حٌث إنهم لما كانوا مشهودا علٌهم من لبل هللا بالكفر، والكافر ال أحد أشمى 
منه عند هللا: وجب على من تحمك ذلن أن ال نرجح أحوالهم فً عٌنه، وال ٌؽره إلبالهم فً 
دنٌاهم وتملبهم فً الببلد بالتجارات النافمة والمكاسب المربحة، وكانت لرٌش كذلن ٌتملبون فً 

، ببلد الشام والٌمن، ولهم األموال ٌتجرون فٌها وٌتربحون، فاّن مصٌر ذلن وعالبته إلى الزوال
 .(ٔ)ووراءه شماوة األبد"

ال ٌؽره تملبهم فً الببلد، لكنه ذكر الخطاب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معلوم أن رسول هللا  لال الماترٌدي:" 
له، وأراد به ؼٌره; لما ٌحتمل أن ٌظن لوم أن أهل الكفر لما كانوا فٌه من التملب فً الببلد 

أن أولبن على الحك وهإالء على  -ة وخوؾ والسعة فً عٌشهم وأن أهل اإلٌمان فً ضٌك وشد
أن األمن والسعة، لٌس بدلٌل  -عز وجل  -الباطل، فجابز أن ٌظن ظان ما ذكرنا، فؤخبر هللا 

على كون صاحبه على الحك، وال الضٌك والشدة بدلٌل على كون صاحبه على الباطل، ولكن 
ل ذلن: وجود الحالٌن جمٌعا فً محنة: امتحنهم مرة بالسعة واألمن، ومرة بالضٌك والخوؾ; دلٌ

 كل فرٌك مع اختبلؾ مذاهبهم، وتضاد ألاوٌلهم.
وٌحتمل أن ٌكون المراد منه أهل مكة، أي: ال ٌؽررهم تملبهم فً الببلد وأمنهم وسعتهم 
بعد ما نزل بؤهل اآلفاق والنواحً أنهم على الحك، وأن ذلن إنما ٌدفع عنهم لمكانهم، وإنما ٌدفع 

 .(ٕ)وٌكونون على أمن; لمكان كونهم بمرب من البٌت; لحرمته وشرفه"ذلن عنهم، 
 .(ٖ)«فبل ٌؽّرن»ولرئ:  

 
 المرآن

ٍة بَِرُسوِلِهْم ِلٌَؤُْخذُوهُ َوَجادَ  ْت ُكلُّ أُمَّ لُوا بِاْلبَاِطِل }َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َواِْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوَهمَّ
ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب )ِلٌُْدِحُضوا بِِه   [٘({ ]ؼافر : ٘اْلَحكَّ فَؤََخْذتُُهْم فََك

 التفسٌر: 
كذَّبت لبل هإالء الكفار لوُم نوح وَمن تبلهم من األمم التً أعلنت حربها على الرسل كعاد 
عوا علٌهم بالتعذٌب أو المتل، وهمَّت كل أمة من هذه  وثمود، حٌث عزموا على إٌذابهم وتجمَّ

برسولهم لٌمتلوه، وخاصموا بالباطل; لٌبطلوا بجدالهم الحك فعالَْبتُهم، فكٌؾ كان  األمم المكذبة
 عمابً إٌاهم عبرة للخلك، وعظة لمن ٌؤتً بعدهم؟

كذَّب لبل  [، أي:"٘لوله تعالى:}َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ َواأْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم{ ]ؼافر :  
لوم نوح واألمم الذٌن تحزبوا على أنبٌابهم ولم ٌمبلوا ما جاءوا به  كفار مكة ألوام كثٌرون، منهم

 .(ٗ)"من عند هللا كموم عاد وثمود وفرعون وأمثالهم
ثم لال تعالى مسلًٌا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً تكذٌب من كذبه من لومه ، بؤن له  لال ابن كثٌر:" 

هم وخالفوهم ، وما آمن بهم منهم إال للٌل، فمال : أسوة من سلؾ من األنبٌاء ; فإنه لد كذبهم أمم
} َكذَّبَْت لَْبلَُهْم لَْوُم نُوحٍ { وهو أول رسول بَعَثه هللا ٌنهى عن عبادة األوثان، } َواألْحَزاُب ِمْن 

 .(٘)بَْعِدِهْم { أي : من كل أمة"
ٌِْه َوَسلَّم لصص األمم المكذّبة  لال الطبري: "  ثم لّص على رسول هللا َصلَّى هللا َعلَ

رسلها، وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسله على مثل الذي علٌه لومه الذٌن أرسل إلٌهم، وإنه 
أحّل بهم من نممته عند بلوؼهم أمدهم بعد إعذار رسله إلٌهم، وإنذارهم بؤسه ما لد ذكر فً كتابه 

نه بذلن نبٌه، أن سنته فً لومه الذٌن سلكوا سبٌل أولبن فً تكذٌبه وجداله سنته من إعبلما م
إحبلل نممته بهم، وسطوته بهم، فمال تعالى ذكره: كذبت لبل لومن المكذبٌن لرسالتن إلٌهم 

                                                           

 .ٓ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٔ)
 .٘-ٗ/5تؤوٌبلت أهل السنة:  (ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٖ)
 .1ٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
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رسوال المجادلٌن بالباطل لوم نوح واألحزاب من بعدهم، وهم األمم الذٌن تحزبوا وتجمعوا على 
 .(ٔ)تكذٌب لها، كعاد وثمود، ولوم لوط، وأصحاب َمْدٌَن وأشباههم"رسلهم بال
ذكر هذا لتصبٌر رسوله على تكذٌب لومه إٌاه بالباطل; ٌمول: لست  لال الماترٌدي:" 

أنت بؤول من كذبه لومه، وال بؤول من جادله لومه بباطل، لم ٌزل األمم المتمدمة ٌكذبون 
لى ذلن; فاصبر أنت على تكذٌب لومن، ومجادلتهم رسلهم، وٌجادلونهم بالباطل; فصبروا ع

ُسل{ ]األحماؾ :  إٌان بالباطل كما صبر أولبن كموله: }فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ
ٖ٘"](ٕ). 

}اأْلَْحزاُب{: الذٌن تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم عاد وثمود  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)م التً هً لوم نوح واألحزاب"وفرعون وؼٌرهم من هذه األم

 .(ٗ)}َواأْلَْحزاُب{: ٌرٌد بهم عادا وثمود أو أهل مدٌن وؼٌرهم" لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)وهم الذٌن تحدثوا على األنبٌاء" لال السمعانً:" 
ٍة بَِرُسوِلِهْم ِلٌَؤُْخذُوهُ{ ]ؼافر :   ْت ُكلُّ أُمَّ وهمت كل أمٍة من  [، أي:"٘لوله تعالى:}َوَهمَّ

 .(ٙ)"األمم المكذبٌن أن ٌمتلوا رسولهم وٌبطشوا به
 .(2)أي: لٌمتلوه" لال لتادة:" 
 .(1)أي: لٌتمكنوا منه فٌمتلوه" لال الزجاج:" 
 .(5)لال األزهري: "لٌؤخذوه فٌتمكنوا من لتله" 
ٌمول: " وهمت كل أمة من هذه األمم المكذّبة رسلها، المتحّزبة على  لال الطبري: 

 .(ٓٔ)أنبٌابها، برسولهم الذي أرسل إلٌهم لٌؤخذوه فٌمتلوه"
 .(ٔٔ)أي : حرصوا على لتله بكل ممكن ، ومنهم من لتل رسوله" لال ابن كثٌر:" 

ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{، وٌمال: لٌحبسوه  لال ابن لتٌبة:" أي: لٌُهلكوه. من لوله:}فَؤََخْذتُُهْم فََك
 .(ٕٔ)وٌعذبوه. وٌمال لؤلسٌر: أخٌذٌ"

 .(ٖٔ)لال السمعانً:" أي: لٌمتلوه. وٌمال: لٌؤسروه، والعرب تسمً األسٌر: أخٌذا" 
لٌتمكنوا منه، ومن اإلٌماع به وإصابته بما أرادوا من تعذٌب أو  لال الزمخشري:أي: " 

 .(ٗٔ)لتل. وٌمال لؤلسٌر: أخٌذ"
لكن هللا تعالى بفضله عصم رسله عما هم أولبن الكفرة بهم من المتل  لال الماترٌدي:" 

والمجادلة بالباطل، وفً ذلن آٌة من آٌات الرسالة لهم حٌث حفظهم عما هموا بهم وكادوا ببل 
 .(٘ٔ)عوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة أولبن الكفرة"أ

                                                           

 .ٕٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .٘/5تؤوٌبلت أهل السنة:  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖ)
 .2ٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٗ)
 .ٙ/٘تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .1ٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٖٖ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٙٙ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .2/٘نمبل عن: تفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٖ/٘اللسان: . وانظر: 1ٖ٘ؼرٌب المرآن:  (ٕٔ)
 .2-ٙ/٘تفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٗٔ)
 .٘/5تؤوٌبلت أهل السنة:  (٘ٔ)
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وهذا أبلػ ما ٌكون الرسل الذٌن هم لادة أهل الخٌر الذٌن معهم الحك  لال السعدي:" 
الصرؾ الذي ال شن فٌه وال اشتباه، هموا بمتلهم، فهل بعد هذا البؽً والضبلل والشماء إال 

 .(ٔ)العذاب العظٌم الذي ال ٌخرجون منه؟"
{ ]ؼافر :  لوله  [، أي:" وخاصموا بالباطل; ٘تعالى:}َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِلٌُْدِحُضوا بِِه اْلَحكَّ

 .(ٕ)لٌبطلوا بجدالهم الحك"
 .(ٖ)أي: لٌدفعوا به الحك" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)أي : َماَحلُوا بالشبهة لٌردوا الحك الواضح الجلً" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة لٌبطلوا بجدالهم إٌاه  لال الطبري: " 

وخصومتهم له الحك الذي جاءهم به من عند هللا، من الدخول فً طاعته، واإللرار بتوحٌده، 
 .(٘)والبراءة من عبادة ما سواه، كما ٌخاصمن كفار لومن ٌا دمحم بالباطل"

علٌه بحك أو باطل، وأما المناظرة ال  لال السمعانً:" الجدال: هو فتل الخصم عما هو 
 .(ٙ)تكون إال بٌن محمٌن، أو بٌن محك ومبطل، والجدال لد ٌكون بٌن المبطلٌن"

عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال : "من أعان باطبل لٌدحض بباطله حمًّا ، فمد بربت  
 .(2)منه ذمة هللا وذمة رسوله"

أهل الكفر هم الذٌن كانوا ٌجادلون فً دفع آٌات هللا والطعن فٌها، فؤما  لال الماترٌدي:" 
ٌْنَاُهُم  أهل اإلٌمان بها كانوا ٌفرحون بنزولها وٌزدادون بذلن إٌمانا; كما لال تعالى: }َوالَِّذٌَن آتَ

ٌَْن َوِمَن اأْلَْحَزاِب َمْن ٌُْنِكُر بَْعضَ  [، وكموله: }َوإَِذا ٖٙهُ{ ]الرعد : اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ
ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِمانًا{ ]األنفال :  [، ونحو ذلن من اآلٌات، كانوا ٌستسلمون لها ٕتُِلٌَْت َعلَ
 .(1)وٌمبلونها، وٌستمبلون لها بالتعظٌم والتبجٌل"

ً فؤهلكتهم إهبلكاً مرٌع [، أي:"٘لوله تعالى:}فَؤََخْذتُُهْم{ ]ؼافر :    .(5)"ا
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" أي: أخذتهم بالعموبة" 
 .(ٔٔ)أي: بسبب تكذٌبهم وتحزبهم" لال السعدي:" 
 .(ٕٔ)أي : أهلكتهم على ما صنعوا من هذه اآلثام والذنوب العظام" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)فؤخذت الذٌن هموا برسولهم لٌؤخذوه بالعذاب من عندي" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٗٔ)أي: جعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرسل أن أخذتهم فعالبتهم" لال الزجاج:" 
}فَؤََخْذتُُهْم{، ٌعنى: أنهم لصدوا أخذه، فجعلت جزاءهم على إرادة أخذه  لال الزمخشري:" 

 .(٘ٔ)أن أخذتهم"

                                                           

 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/٘تفسٌر السمعانً:  (ٙ)
( من طرٌك علً بن عبد العزٌز به مولوفا ٓٓٔ/ٗ( ورواه الحاكم فً المستدرن )ٕ٘ٔ/ٔٔالمعجم الكبٌر )(2)

 .وهو ضعٌؾ"مولوفا ولال : "صحٌح اإلسناد" وتعمبه الذهبً بموله : "فٌه حنش الرحبً 
 .ٗ/5تؤوٌبلت أهل السنة:  (1)
 .1ٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (5)
 .2/٘تفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٖٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (٘ٔ)
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ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{ ]ؼافر :   [، أي:" فكٌؾ كان عمابً إٌاهم عبرة للخلك، ٘لوله تعالى:}فََك
 .(ٔ)ٌؤتً بعدهم؟" وعظة لمن

فكٌؾ كان عمابً إٌاهم، الم أهلكهم فؤجعلهم للخلك عبرة، ولمن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)بعدهم عظة؟ وأجعل دٌارهم ومساكنهم منهم خبلء، وللوحوش ثواء"

 .(ٖ)أي: إنهم ٌجتازون باألمكنة التً أهلن فٌها الموم فٌرون آثار الهبلن" لال الزجاج:" 
أي : فكٌؾ بلؽن عذابً لهم، ونكالً بهم؟ لد كان شدًٌدا موجعًا  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٗ)مإلًما"

 .(٘)أي: ألٌس وجدوه حما" لال المرطبً:" 
فإنكم تمرون على ببلدهم ومساكنهم فتعاٌنون أثر ذلن. وهذا  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)تمرٌر فٌه معنى التعجٌب"
 .(2)تعجٌب وتعظٌم، ولٌس باستفهام عن كٌفٌة ولوع األمر" لال ابن عطٌة:" 
كان أشد العماب وأفظعه، ما هو إال صٌحة أو حاصب ٌنزل علٌهم أو  لال السعدي:" 

 .(1)ٌؤمر األرض أن تؤخذهم، أو البحر أن ٌؽرلهم فإذا هم خامدون"
ٌَْؾ َكاَن ِعمَاِب{، لال:"   .(5)شدٌد وهللا" عن لتادة، لوله: }فََك

 
 المرآن

 [ٙ({ ]ؼافر : ٙ}َوَكَذِلَن َحمَّْت َكِلَمُت َربَِّن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّاِر )
 التفسٌر: 

وكما حك العماب على األمم السابمة التً كذَّبت رسلها، حك على الذٌن كفروا أنهم أصحاب 
 النار.

وكذلن  [، أي:"َٙربَِّن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]ؼافر : لوله تعالى:}َوَكَذِلَن َحمَّْت َكِلَمُت  
 .(ٓٔ)كلمة العذاب على هإالء المكذبٌن من لومن، كما وجبت لمن سبمهم من الكفار" وجبت

وكما حك على األمم التً كذبت رسلها التً لصصت علٌن ٌا دمحم  لال الطبري: ٌمول:" 
لصصها عذابً، وحل بها عمابً بتكذٌبهم رسلهم، وجدالهم إٌاهم بالباطل، لٌدحضوا به الحك، 

 .(ٔٔ)كذلن وجبت كلمة ربن على الذٌن كفروا باهلل من لومن، الذٌن ٌجادلون فً آٌات هللا"
}أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنَّم{  ٌعنً به، لوله: -مة ربن أي: ومثل ذلن حمت كل لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)["1٘/ ص: ٖٔ/ السجدة: 5ٔٔ/ هود: 1ٔ]األعراؾ : 
 .(ٖٔ)لال السمعانً:" أي: وجب حكم ربن على الذٌن كفروا" 
ٌعنً: سبمت، ووجبت كلمة ربن، على الذٌن كفروا  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗٔ)بالعذاب"

                                                           

 .2ٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٖٕ/٘ٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .ٔ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٙ)
 .2ٗ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (2)
 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (1)
 .ٖٖ٘/ٕٔأخرجه الطبري:  (5)
 .12-1ٙ/ٖصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .2/٘تفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)
 .51ٔ/ٖبحر العلوم:  (ٗٔ)



ٖٖٙ 
 

أي: كما حمت على أولبن، حمت علٌهم كلمة الضبلل التً نشؤت عنها  لال السعدي:" 
 .(ٔ)كلمة العذاب"

 .(ٕ)}َحمَّت{ وجب عذاب ربن، أو صدق وعده" لال العز بن عبدالسبلم:" 
 .(ٖ)لال النحاس:" }َحمَّْت{: وجبت ولزمت، ألنه مؤخوذ من الحّك، ألنه البلزم" 
 .(ٗ)«كلمات»لرئ: و 
 .(٘)ألنهم أهل النار" [، أي:"ٙتعالى:}أَنَُّهْم أَْصَحاُب النَّاِر{ ]ؼافر : لوله  
 .(ٙ)ٌعنً: ٌصٌرون إلٌها" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(2)جعلهم لها أصحاباً لمبلزمتهم لها" لال العز بن عبدالسبلم:" 
أي: ألنهم مستحمو أشد العموبات وأفظعها التً هً عذاب النار  لال أبو السعود:" 

ومبلزموها أبدا لكونهم كفارا معاندٌن متحزبٌن على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كدأب من لبلهم من األمم 
 .(1)المهلكة فهم لسابر فنون العموبات أشد استحمالا وأحك استٌجابا"

للتعلٌل، أي: ألجل أنهم مستحمون « ارأنهم أصحاب الن:»جملة  لال الشوكانً:" 
 .(5)للنار"

 .(ٓٔ)أي: ألنهم أو بؤنهم. ولٌس }أنهم{ فً موضع مفعول" لال األخفش:" 
لوله: }أنهم{: ترجمة عن الكلمة، بمعنى: وكذلن حّك علٌهم عذاب النار،  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)الذي وعد هللا أهل الكفر به"
ْن تَبِعََن ِمْنُهْم أَْجَمِعٌَن{ ]ص : حٌن لال إلبلٌس: }أَلَ  لال مماتل:"  ْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَن َوِممَّ

1٘"](ٕٔ). 
}أَنَُّهْم أَْصحاُب النَّاِر{: فً محل الرفع بدل من }َكِلَمةُ َربَِّن{، أى: مثل  لال الزمخشري:" 

ذلن الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار. ومعناه: كما وجب إهبلكهم فً الدنٌا 
بالعذاب المستؤصل، كذلن وجب إهبلكهم بعذاب النار فً اآلخرة، أو فً محل النصب بحذؾ 

صال الفعل. و}الذٌن كفروا{: لرٌش، ومعناه. كما وجب إهبلن أولبن األمم، كذلن الم التعلٌل وإٌ
 .(ٖٔ)وجب إهبلن هإالء، ألن علة واحدة تجمعهم أنهم من أصحاب النار"

 [:ٙ-ٔفوابد اآلٌات:]
تمرٌر أن المرآن الكرٌم مصدر تنزٌله هو هللا تعالى إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسوله  -ٔ

ٌِْه َوَسلََّم.دمحم َصلَّى هللاُ  ٌِْه َوَسلََّم وبذلن تمررت نبوة الرسول دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ   َعلَ
بٌان عظمة الرب تعالى المتجلٌة فً أسمابه العزٌز العلٌم الحكٌم ذي الطول ؼافر الذنب لابل  -ٕ

 التوب ال إله إال هو.
 تمرٌر التوحٌد والبعث والجزاء. -ٖ
 مهل وال ٌهمل، وأن بطشه شدٌد.تمرٌر مبدأ أن هللا تعالى ٌ -ٗ

                                                           

 .2ٖٔتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر العز بن عبدالسبلم:  (ٕ)
 .5ٖٕ/٘ٔ: بتمامه . ونمله المرطبًٕٓ/ٗإعراب المرآن:  (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٗانظر: الكشاؾ:  (ٗ)
 .12/ٖصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .51ٔ/ٖبحر العلوم:  (ٙ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر العز بن عبدالسبلم:  (2)
 .ٕٙٙ/2تفسٌر أبً السعود:  (1)
 .ٕ٘٘/ٗفتح المدٌر:  (5)
 .55ٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٓٙ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗالكشاؾ:  (ٖٔ)



ٖٖ2 
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

انتهى الجزء الثالثون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء الواحد والثالثون بإذن هللا، وبداٌته 
 .«ؼافر»( من سورة 5تفسٌر اآلٌة )

 


